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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 14 – 18 mai 2018)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 14 mai
Luni, 14 mai, în cadrul Orei Guvernului, au avut loc dezbateri politice cu participarea domnului Anton Anton,
ministrul Energiei, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema “Starea Sistemului Energetic Național – raport al
ministrului Energiei”.
La dezbateri au luat cuvântul deputații: Cristina Mădălina Prună (Grupul parlamentar al USR), Pavel Popescu și
Lucian Nicolae Bode (Grupul parlamentar al PNL), Iulian Iancu (Grupul parlamentar al PSD), Bende Sandor (Grupul
parlamentar al UDMR), Petru Movilă (Grupul parlamentar al PMP) și Andrei Dominic Gerea (Grupul parlamentar al ALDE).
A fost aprobată solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de
complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile
a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Pl-x 1/2018).
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României (Pl-x 87/2018) - lege organică a fost retrimisă Comisiei pentru administrație publică în vederea întocmirii
unui raport suplimentar în termen de două săptămâni.
***
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 16 mai
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 16 mai, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 26/2018) – 256
voturi pentru;
2. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor
informatice (PL-x 280/2018) - lege ordinară – 253 voturi pentru, 5 abţineri;
3. Proiectul de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 175/2018) - lege ordinară – 261 voturi pentru, 1 abţinere;
4. Proiectul
de
Lege
privind
pieţele
de
instrumente
financiare
(PL-x 253/2018) - lege organică – 253 voturi pentru, 7 abţineri;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului (PL-x 111/2018) - lege organică – 241 voturi pentru, 18 împotrivă, 7 abţineri;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru
abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
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7.

8.
9.
10.

11.
12.

precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 234/2018) - lege
organică – 194 voturi pentru, 70 abţineri;
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, şi pentru trecerea
unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în
domeniul public al Judeţului Bacău. (PL-x 219/2018) - lege organică – 178 voturi pentru, 67 împotrivă, 16
abţineri;
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei (PL-x 242/2018) - lege organică – 196 voturi pentru, 59 împotrivă, 4 abţineri;
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 (PL-x 58/2018) - lege organică – 187 voturi pentru, 67 împotrivă, 9 abţineri;
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.252 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I,
nr.
399
din
9
mai
2018
(Pl-x 418/2017/2018) - lege organică – 181 voturi pentru, 74 împotrivă, 5 abţineri;
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant (PL-x
488/2017) - lege organică – 267 voturi pentru;
Propunerea legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul
Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din
municipiul Timişoara, judeţul Timiş. (Pl-x 428/2017) - lege organică – 242 voturi pentru 1 împotrivă, 19
abţineri.
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea februarie – iunie 2018*
(Situaţia cuprinde datele la 18 mai 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1081

din care:
– existente la sfârşitul anului 2017

762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018

319

1) Dezbătute

143
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

98

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

141
38
32
59
12
1
1
963
347
592
18
6
14
14
0

Cele 141 iniţiative legislative votate privesc:
59 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
26 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
25 proiecte de legi
82 propuneri legislative

* În anul 2018 au fost promulgate 116 de legi, 57 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 59
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de luni, 14 şi miercuri, 16 mai 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei
din care: - în dezbatere

337
332

Dezbătute

11
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

9
11

- votate
- la Senat
- la promulgare
Retrimise la comisii

2
9
1

Cele 11 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
8 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 14 – 18 mai 2018

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 280/2018 - Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi
sistemelor informatice

2.

PL-x 253/2018 - Lege privind pieţele de instrumente financiare

3.

PL-x 111/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului

4.

PL-x 234/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri
de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie

5.

PL-x 242/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

6.

PL-x 175/2018 - Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii

7.

PL-x 58/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006

8.

PL-x 488/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul
navigant

9.

Pl-x 428/2017 – Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I
al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I
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al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a
acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul
Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul
Timişoara, judeţul Timiş

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 418/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.252 din 19 aprilie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.399 din 9 mai 2018
III. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor şi transmise Senatului pentru respectarea
principiului bicameralismului:

1.

PL-x 219/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și
pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei
Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2018
(situaţie la data de 14 mai 2018)
DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 21 mai 2018)

În mai 2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2018, care cuprinde 125 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 73 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Proiect
Camera decizională
e
Senat:

Camera Deputaţilor:

Senat
În
procedură

4

55

59

73

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi a
plenului:
6
- la comisiile permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
0
- la comisiile permanente:
- înregistrate la BP :

Procedură comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR

6

6

ADOPTATE / RESPINSE
- transmise la Senat:
0 - respinse definitiv:
0 - în curs de promulgare:
0 - legi promulgate:
- transmise la Senat:
15
- respinse definitiv:
32
- în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:
1
4
4
7

3
0
1
0
0
0
5
3

12

73
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STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 18 mai 2018)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Plx
508/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-52)

L
229/2017

Plx
37/2018

2

L
526/2017

Plx
105/2018

3

4

L
90/2018

Plx
106/2018
L
92/2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, în sensul luării
unor măsuri referitoare la asigurarea finanţării Autorităţii
Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
Offshore la Marea Neagră în anul 2017, la funcţionarea în
cadrul acestei autorităţi a unui consiliu de administraţie,
precum şi la salarizarea personalului

Stadiul
S - Adoptat pe
27.11.2017

CD - OZ Plen
IND și MED

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
S - Adoptat pe
gestionării financiare a fondurilor europene. Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 14.02.2018
gestionării financiare a fondurilor europene, în contextul
(poz. I-b-37)
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat CD - OZ Plen

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

membru al Uniunii Europene.

BUG

Proiect de Lege privind aprobarea Programului
S - Adoptat pe
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de
07.03.2018
Aprobarea
Programului
de
investiţii
pentru
înfiinţarea
colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în
centrelor
de
colectare,
spălare
şi
prelucrare
primară
a
lânii
în
CD
- OZ Plen
zona montană.(poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

zona montană, al cărui scop este facilitarea accesului la
finanţare a investiţiilor pentru înfiinţarea acestor centre.

AGRI

Proiect de Lege privind aprobarea Programului
S - Adoptat pe
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 07.03.2018
sacrificare a animalelor în zona montană.
centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, al cărui CD - OZ Plen
(poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor din
zona montană.

AGRI

Observații

Raport depus
pe 06.03.2018
(66/R/2018)

Raport depus
pe 22.03.2018
(106/R/2018)

Raport depus
pe 17.04.2018
(170/R/2018)

Raport depus
pe 17.04.2018
(171/R/2018)

Nr.
crt

5

6

7

8

9

Nr. înreg.

Plx
107/2018
L
94/2018

PLx
264/2017
L
160/2017

PLx
376/2017
L
219/2017

PLx
19/2018
L
524/2017

PLx
586/2017
L
445/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Programului Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor
S - Adoptat pe
de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. montane, pentru perioada 2018-2020, care să beneficieze de o 07.03.2018
politică specifică distinctă, definită conform principiilor
(poz. I-b-28)
dezvoltării durabile, şi care să vizeze reducerea dezechilibrului CD - OZ Plen

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

între zonele mai favorizate şi cele montane, în valoare totală de
7 milioane de euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

AGRI

Observații

Raport depus
pe 17.04.2018
(172/R/2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea
26.06.2017
Corelarea
dispoziţiilor
legale
cu
privire
la
structura
centrelor comunitare româneşti în străinătate.
Raport depus
instituţională
actuală
şi
instituirea
de
norme
legale
CD
- OZ Plen
(poz. I-b-35)
pe 19.04.2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în sensul
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
acordării bursei de rezidenţiat, ca urmare a faptului că această
(poz. I-b-7)
prevedere a fost abrogată prin Legea nr.153/2017 privind
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

POL EXT și
CROMANII

S - Adoptat pe
17.10.2017

CD - OZ Plen
MUN și SĂN

Proiect de Lege pentru completarea Anexei la
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în sensul S - Adoptat pe
plantelor,
substanţelor
şi
preparatelor introducerii unor noi substanţe stupefiante şi psihotrope, ca 05.02.2018
urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor Unite
stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-10)
asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele asupra CD - OZ Plen

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

substanţelor psihotrope din 1971 de către Comisia pentru
stupefiante a ONU.

SĂN

Proiect de Lege privind aprobarea Programului
S - Adoptat pe
pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele
Aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în 11.12.2017
agricultură, acvacultură şi industria alimentară.
sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, CD - OZ Plen
(poz. I-b-17)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

derulat pe perioada 2017-2020, prin acordarea unor facilităţi
fiscale, atât pentru angajator cât şi pentru angajat.

2

MUN şi AGRI

(587/Rs/2018)

Raport depus
pe 25.04.2018
(201/R/2018)

Raport depus
pe 25.04.2018
(61/Rs/2018)

Raport depus
pe 26.04.2018
(206/R/2018)

Nr.
crt

10

11

12

Nr. înreg.

PLx
190/2014
L
6/2014

PLx
216/2018
L
150/2018

PLx
146/2018
L
50/2018

Plx
134/2018

13

L
93/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reabilitarea structurilor de primire turistică
situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice,
de interes naţional. (poz. I-b-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire turistică
cu funcțiuni de cazare situate în stațiuni turistice, a obligației
de realizare a lucrărilor de reabilitare ambiental-arhitecturală
a construcțiilor, precum și de amenajare a terenului aferent
acestor imobile.

Stadiul
S - Adoptat pe
07.04.2014

CD - OZ Plen
IND

Observații

Raport depus
pe 03.05.2018
(208/R/2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
S - Adoptat pe
liberei circulaţii a cetăţenilor români în
11.04.2018
Raport depus
Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în scopul
străinătate. (poz. I-b-2)
pe 10.05.2018
CD
OZ
Plen
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

APĂR și POL EXT

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.509/2006
privind
acordarea de miere de albine ca supliment
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I- Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în sensul
IV din învăţământul de stat şi confesional.
modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor
reguli privind acordarea acestui aliment.
(poz. I-b-29)

S - Adoptat pe
20.03.2018

CD - OZ Plen
ADMIN și ÎNV

(227/R/2018)

Raport depus
pe 14.05.2018
(233/R/2018)

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
Aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona S - Adoptat pe
de încurajare a investiţiilor din zona montană.
montană, pentru perioada 2018- 2020, în vederea facilitării 14.03.2018
(poz. I-b-24)
accesului la finanţare pentru producătorii şi crescătorii de CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

animale din zona montană, în valoare totală de 1 miliard de
euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3

AGRI

Raport depus
pe 15.05.2018
(238/R/2018)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Plx
147/2018

14

15

16

L
91/2018

PLx
509/2017
L
233/2017

PLx
236/2018
L
506/2017

PLx
554/2015

17

L
279/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului
de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de
colectare şi prelucrare primară a fructelor, Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea S - Adoptat pe
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, 20.03.2018
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, al CD - OZ Plen
zona montană. (poz. I-b-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

cărui scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor
din zona montană.

AGRI

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998, S - Adoptat pe
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de în vederea creşterii calităţii serviciilor turistice, prin 27.11.2017
introducerea conceptelor de destinaţie turistică, Organizaţie de CD - OZ Plen
turism în România. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi
pentru modificarea unor acte normative. (poz. Ib-38)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Management al Destinaţiei şi Centru de Informare şi
Promovare Turistică.

Înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A.
(FSDI), precum şi modificarea unor acte normative. FSDI este
persoană juridică română, organizată ca societate pe acţiuni,
având ca acţionar unic statul român, reprezentat de Ministerul
Finanţelor Publice. Capitalul social al FSDI subscris integral
la data constituirii este format din aport în natură reprezentat
de pachete de acţiuni la diverse companii, precum şi din aport
în numerar în valoare de 1.850.000.000 lei.

IND

4

Raport depus
pe 15.05.2018
(239/R/2018)

Raport depus
pe 17.05.2018
(255/R/2018)

S - Adoptat pe
18.04.2018

CD - ECON
pt. raport

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
S - Adoptat pe
achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și comunicare 29.06.2015
(poz. I-b-4)
în materia amenzilor contravenționale, în măsură să permită CD - BUG şi
- Caracter: ordinar
furnizarea în timp real a datelor despre creanțele datorate și JUR
- Procedură de urgenţă: nu
plățile efectuate.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
15.05.2018

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
350/2017

18

L
180/2017

PLx
133/2018

19

20

L
88/2018

PLx
145/2018
L
42/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Programului
de susţinere a activităţii de reproducţie în
sectorul de creştere a bubalinelor. (poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007, în sensul
armonizării dispozițiilor legale incidente cu situaţia actuală
existentă în comunităţile româneşti şi a corelării prevederilor
din această lege cu dispoziţiile Legii nr.321/2006 privind
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare
şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni pentru această activitate.
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul
creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi
de creştere şi reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru
realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme
aflate în activitate, precum şi de stimulare a asocierii în
cooperative.

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
11.10.2017

CD - BUG şi
CROMANII
pt. raport comun

TDR:
31.10.2017

S - Adoptat pe
14.03.2018

CD - BUG şi
AGRI
pt. raport comun

Proiect de Lege privind aprobarea Programului
S - Adoptat pe
de susţinere a producătorilor din sectorul
20.03.2018
pescuitului şi acvaculturii.
Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din CD - BUG şi
(poz. I-b-23)
sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în acest
AGRI
- Caracter: ordinar
sens, a unei scheme de ajutor de stat.
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu

TDR:
12.04.2018

TDR:
19.04.2018

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

21

PLx
781/2015
L
390/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 02.11.2015
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
CD - IND și
comercianţi. (poz. I-b-36)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
JUR
- Caracter: ordinar
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006.2004
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
și a Directivei 2009/22/CE.

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

PLx
380/2017
L
235/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea S - Adoptat pe
din Legea nr.165/2016 privind siguranţa Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 17.10.2017
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu CD - IND și
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-53)
rang
de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de MED
- Caracter: ordinar
subsecretar
de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

perioadă de 5 ani.

5

TDR:
09.11.2017

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Plx
588/2017

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia.
(poz. I-b-19)

L
542/2017

Plx
78/2018

24

25

26

L
87/2018

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
(poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Plx
80/2018

Proiect de Lege privind Legea muntelui.
(poz. I-b-20)

L
95/2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Plx
243/2018
L
33/2018

Obiectul de reglementare
Reorganizarea Ministerului Agriculturii și dezvoltării rurale și
a unor structuri din subordinea acestuia, „prin înființarea, la
nivelul fiecărui județ și al Municipiului București, a unor
instituții publice cu atribuții complexe, care să asigure
practicarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a
tuturor zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe
termen lung, denumite Direcții generale pentru Agricultură
Județene și a Municipiului București”.
Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească,
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de
ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie,
inclusiv pentru prima populare, precum şi pentru stimularea
asocierii în cooperative, denumit „Programul de susţinere a
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună
şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în
vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi
sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca obiectiv
implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
Reglementarea modalităţilor de protecţie şi dezvoltare
inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane prin punerea
în valoare a resurselor naturale şi umane, creşterea nivelului
de trai, stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale,
creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în
condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului
natural.

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4)
al art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri. (poz. I-b-31)

Stadiul
S - Adoptat pe
13.12.2017

CD - AGRI
pt. raport

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI
pt. raport

Observații

TDR:
06.02.2018

TDR:
22.03.2018

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI și
TDR:
22.03.2018
MED
pt. raport comun
S - Adoptată pe
18.04.2018

CD - AGRI și
TDR:
17.05.2018
MUN
pt. raport comun

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

6

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
502/2005

27

28

L
202/2005

PLx
209/2016
L
42/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
24.10.2005
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România, CD - Retrimis pe
naţionale din România. (poz. I-b-54)
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
- Procedură de urgenţă: nu
18.09.2012 la
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al
- Iniţiator: Guvern
DROM
minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar
Propunere legislativă privind completarea Legii
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză
S - Adoptat pe
de utilitate publică, necesară realizării unor
11.04.2018
obiective de interes national, judeţean şi local. Reglementarea operaţiunilor de restituire de către
expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a CD - ADMIN și
(poz. I-b-50)
modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie şi, JUR
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
implicit, a renunţării la unele imobile expropriate.
pt. raport comun
- Caracter: organic

Observații

TDR:
25.09.2012

TDR:
03.05.2018

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

29

PLx
472/2017
L
193/2017

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea
S - Adoptat pe
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizare şi funcţionarea asociaţiilor de 13.11.2017
administrarea condominiilor. (poz. I-b-5)
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând la CD - ADMIN și
TDR:
- Caracter: ordinar
abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și completările JUR
07.12.2017
- Procedură de urgenţă: nu
ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care

30

31

PLx
574/2017
L
181/2017

PLx
575/2017
L
414/2017

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul programatic S - Adoptat pe
pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de 06.12.2017
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6)
dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept CD - ADMIN
- Caracter: ordinar
strategic, precum și direcțiile de implementare pentru o
- Procedură de urgenţă: nu
perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante la
nivel transfrontalier și transnațional”.

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind
Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate
de identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-1) ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
06.12.2017

CD - Retrimis la
ADMIN pe data
adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării de 19.12.2017
pt. raport
procedurilor administrative din acest domeniu.
suplimentar
7

TDR:
20.12.2017

Nr.
crt

32

33

34

35

Nr. înreg.

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
6/2018
L
369/2017

PLx
102/2018
L
2/2018

PLx
124/2018
L
523/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, în vederea
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului. (poz.
I-b-44)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind intershipul. (poz. I-b-12)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a opt
acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în
Expunerea de motive prin faptul că La data de 2 octombrie
2013 Comisia Europeană a transmis României o solicitare de
informaţii cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE
privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal
(Dosarul EU Pilot 5642/13/JUST).
Stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de internship
pentru persoanele care au împlinit vâsta de 16 ani, în special,
în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea
atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se
organizează programul de internship al dobândirii de
experiență profesională și al facilitării tranziției de la sistemul
de educație către piața muncii.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED și
JUR
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

S - Adoptat pe
19.12.2017

CD - MUN
pt. raport

Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în
cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a Acordarea priorităţii la angajare tinerilor dezavantajaţi, în S - Adoptat pe
05.03.2018
tinerilor dezavantajaţi. (poz. I-b-16)
sensul stabilirii unui procent de 5% din posturile existente şi
CD - MUN
- Caracter: organic
bugetate, specifice personalului contractual, raportat la
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă.

TDR:
20.02.2018

TDR:
22.03.2018

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de
S - Adoptat pe
Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea 12.03.2018
muncă. (poz. I-b-13)
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a
- Caracter: organic
CD - MUN
incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă.
- Iniţiator: Guvern

TDR:
05.04.2018

- Cameră decizională: CD

36

PLx
171/2018
L
121/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea
Legii
nr.202/2002
privind
28.03.2018
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.202/2002,
în
scopul
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
reglementării regimului general al ocupaţiei de expert în CD - MUN și
bărbaţi. (poz. I-b-14)
TDR:
egalitate de şanse şi de tehnician în egalitatea de şanse, precum EGAL
- Caracter: organic
25.04.2018
şi a atribuţiilor acestuia în cadrul entităţilor publice şi private.
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

8

Nr.
crt

37

38

39

40

Nr. înreg.
PLx
399/2017
L
216/2017

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor
23.10.2017
în România. (poz. I-b-9)
Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și
CD - SĂN
- Caracter: ordinar
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
prin vaccinarea populației generale, în România.

TDR:
14.11.2017

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003,
vizând modificarea definiţiilor activităţilor de cercetaredezvoltare conform celor uzitate în plan european şi
internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică,
schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de cercetaredezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe trei
nivele.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-43)

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

pe

CD - Retrimis
pe 27.03.2012 la
ÎNV
pt. raport
suplimentar

S - Adoptat
21.11.2011

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării
proceselor de evaluare în vederea certificării şi după data de
31 decembrie 2015.
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S - Adoptat
18.11.2015

CD - ÎNV
pt. raport

TDR:
10.02.2012

pe
TDR:
20.12.2011

CD - ÎNV
pt. raport

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-42)

S - Adoptat
25.05.2011

pe
TDR:
17.12.2015

Nr.
crt

41

42

43

44

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
391/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi pentru completarea
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. Ia-17)

L
158/2014

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
122/2015

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-b-45)

L
592/2014

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
163/2018
L
498/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală. (poz. I-b-47)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi altor acte
normative. (poz. I-b-49)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea şi
completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare, iar pe de altă parte, completarea Legii nr.187/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, cu modificările ulterioare.

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 202/1998
privind organizarea Monitorului Oficial al României,
republicată, în sensul schimbării radicale a procedurii de
republicare a actelor normative în Monitorului Oficial al
României, Partea I, ca măsură destinată a asigura
accesibilitatea și previzibilitatea normelor juridice.
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul
completării transpunerii în legislaţia internă a Directivei
2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a
Consiliului , precum şi a Directivei 2012/13/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2012
privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală,
precum şi a altor acte normative, în scopul punerii de acord a
dispoziţiilor acestora cu unele decizii ale Curţii Constituţionale
prin care au fost admise excepţii de neconstituţionalitate.
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Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
11.09.2014

S - Adoptată pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

S - Adoptată pe
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
03.06.2015

S - Adoptată pe
26.03.2018

CD - JUR
pt. raport

TDR:
19.04.2018

Nr.
crt

45

46

47

Nr. înreg.

PLx
233/2018
L
147/2018

PLx
307/2018
L
176/2018

PLx
537/2017
L
217/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea
Legii
nr.217/2003
pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, vizând
definirea/redefinirea conceptelor de „violenţă domestică”,
(poz. I-b-15)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţa a
Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic
European
şi
a
cetăţenilor
Confederaţiei Elveţiene. (poz. I-a-1)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
penal în vederea transpunerii unor directive ale
Uniunii Europene. (poz. I-b-48)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
16.04.2018

CD - JUR și
TDR:
EGAL
15.05.2018
„violenţă împotriva femeilor”, „victimă” şi completarea
pt. raport comun
definiţiilor aferente formelor de violenţă domestică.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2005, în sensul, printre altele, al stabilirii în
mod clar a cazurilor în care organele poliţiei de frontieră nu
permit intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii
Europene sau a membrilor de familie, al modificării şi
completării art.12 şi 21 din ordonanţa de urgenţă astfel încât
să fie tratată în mod corespunzător atât situaţia cetăţenilor UE
a căror rezidenţă pe teritoriul României este necesară pentru
realizarea unui obiectiv aflat în competenţa Parlamentului,
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi
publice centrale de specialitate, cât şi situaţia membrilor
familiilor acestora, al modificării art.15 alin.(1) ca urmare a
apariţiei în practică a unor situaţii în care, din motive
obiective, certificatele de înregistare nu au putut fi emise în
ziua depunerii cererilor.
Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
penal, în scopul transpunerii în legislația națională a unor
prevederi din cuprinsul Directivei 2014/42/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea
și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor
săvârșite în Uniunea Europeană, precum și al Directivei
2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale
prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la
proces în cadrul procedurilor penale.

11

S - Adoptată pe
07.05.2018

CD - JUR și
TDR:
05.06.2018
APĂR
pt. raport comun

S - Adoptată pe
04.12.2017
CD - Comisia
spec.com.a CD și S
pt. sist., unif. și asig.
stab. legisl. în dom.
justiției

pt. raport

TDR:
14.12.2017

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

Nr. înreg.

B
130/2018

B
171/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul
străinilor. (poz. I-a-4)

Stadiul

Observații

S -

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD -

Propunere
legislativă
privind
protecţia
persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autorităţile
competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale şi combaterea
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi
privind libera circulaţie a acestor date.
(poz. I-a-5)

S -

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

3

4

5

PLx
181/2017
L
451/2017

PLx
86/2018
L
1/2018

L
142/2018

Propunere legislativă pentru modificarea art.31
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. (poz. I-b-18)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Legea manualului şcolar. (poz. I-a-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în
sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil
agricol în subordinea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

CD - Adoptat pe
09.05.2018
S-

CD - Adoptată pe
Regimul manualului școlar de bază în învățământul 28.03.2018
preuniversitar.
S - ÎNV

Proiect de lege pentu modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
ordinii şi siguranţei publice. (poz. I-a-2)

S - JUR și APĂR
pt. raport comun

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD -

12

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul –
favorabil cu
amendamente

TDR:
09.05.2018

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

L
149/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii
nr.268/2001
privind
privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului. (poz. I-a-6)

Stadiul

S - JUR și AGRI

CD -

Observații

Comisiile
sesizate în fond
au depus
raportul –
favorabil cu
amendamente

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

8

L
189/2018

L
244/2018

Proiect de lege privind limitarea emisiilor în
aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii
medii de ardere. (poz. I-a-10)

S - MED

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD -

Proiect de lege privind utilizarea datelor din
registrul cu numele pasagerilor pentru
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea
penală a infracţiunilor de terorism şi a
infracţiunilor grave, precum şi pentru
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale. (poz. I-a-3)

S - JUR și APĂR
pt. raport comun

CD -

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

13

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul –
favorabil

TDR:
08.05.2018

Nr.
crt

9

Nr. înreg.

PLx
181/2018
L
260/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 102/2005 privind
înfiinţarea,
organizarea şi
funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date. (poz. I-b-3)

Obiectul de reglementare

Asigurarea competenţelor şi sarcinilor de monitorizare
şi control ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în acord cu
prevederile art.55-59 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Stadiul

CD - Adoptată pe
25.04.2018
S - JUR

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

10

PLx
488/2017
L
377/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind
personalul navigant. (poz. I-b-11)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Transpunerea
Directivei
(UE)
2015/1794
a
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 octombrie
2015 de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/3
8/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului, precum şi a Directivelor 98/59/CE şi
2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte
navigatorii, urmărind eliminarea unor prevederi din
legislaţia internă care exclud anumite categorii de
navigatori din domeniul lor aplicare, termenul final de
transpunere fiind 10 octombrie 2017.
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S - Adoptat pe
20.11.2017

CD - Adoptată pe
16.05.2018

Observații

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul –
favorabil cu
amendamente

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

Plx
234/2018
L
159/2018

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea
Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004,
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
precum şi pentru modificarea literei e) a
alineatului (6) al articolului 3 din Legea
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse
regenarabile, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.158/2016.
(poz. I-b-30)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Modificarea și completarea legislațieidin domeniul
îmbunătățirilor funciare, în vederea îndeplinirii
obiectivelor prevăzute în Programul Național de
Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații,
pentru perioada 2016-2020.

S - Adoptată pe
16.04.2018

CD - Adoptată pe
16.05.2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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PLx
253/2018
L
220/2018

13

PLx
280/2018
L
221/2018

Proiect de lege privind pieţele de instrumente
financiare. (poz. I-a-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Crearea
cadrului
legal
privind
instrumentefinanciare din România.

piețele

de

S - Adoptată pe
23.04.2018

CD - Adoptată pe
16.05.2018

Proiect de lege privind asigurarea unui nivel
comun ridicat de securitate a reţelelor şi Stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și S - Adoptată pe
sistemelor informatice. (poz. I-a-7)
mecanismelenecesare în vederea asugurării unui 25.04.2018
- Caracter: ordinar
nivelcomun ridicat de securitatea rețelelor și sistemelor CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
informatice și a stimulării cooperării în domeniu.
16.05.2018
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Observații

Nr.
crt

Nr. înreg.
Plx
36/2018

14

L
500/2017

Titlul proiectului de lege

15

16

17

L
186/2018

PLx
330/2017
L
212/2017

PLx
377/2017
L
225/2017

Stadiul

Lege privind participarea României la Majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de
majorarea de capital a Băncii Internaţionale de membru la Banca Internaţională de Investiţii, cu suma S - Adoptată pe
de 4.000.000 euro ca urmare a deciziei Consiliului de 14.02.2018
Investiţii. (poz. I-b-39)
administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii de CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
creştere a capitalului subscris vărsat la bancă, cu 09.05.2018
- Procedură de urgenţă: nu

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
28/2018

Obiectul de reglementare

CD - Adoptată pe
28.03.2018
S - Adoptată pe

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii.
(poz. I-b-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

La SG din data
de 14.05.2018

100.000.000 euro, în limita capitalului subscris şi
nevărsat al statelor membre.

Lege pentru ratificarea Acordului de dialog
politic şi de cooperare între Uniunea Europeană
şi statele sale membre, pe de o parte, şi
Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12
decembrie 2016, la Bruxelles. (poz. I-a-11)

Lege
pentru
modificarea
Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea,
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea
comercializării, înmatriculării sau înregistrării
acestora în România. (poz. I-b-51)

Observații

23.04.2018

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea
autenticităţii
vehiculelor
rutiere
în
vederea
comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora
în România, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările
ulterioare.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului
legal în vederea asigurării, pentru personalul încadrat în
unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca
asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
pentru semestrul II al anului 2017, a influenţelor
financiare determinate de creşterile salariale, din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, de la o poziţie distinctă.
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S - Adoptată pe
04.10.2017

CD - Adoptată pe
18.04.2018

S - Adoptată pe
17.10.2017

CD - Adoptată pe
18.04.2018

La promulgare
din data de
08.05.2018

Legea nr.
109/2018

Legea nr.
113/2018

Nr.
crt

18

Nr. înreg.

PLx
434/2017
L
237/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2017
pentru
modificarea
Legii
nr.672/2002 privind auditul public intern şi
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III
pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.672/2002 privind
auditul public intern. (poz. I-b-40)

Modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public
intern, în vederea armonizării acesteia cu prevederile
actului normativ de bază - Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale.

Stadiul

S - Adoptată pe
31.10.2017

CD - Adoptată pe
18.04.2018

Observații

Legea nr.
115/2018

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
524/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de executie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2010.
(poz. I-c-1)

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei
publice aferente.
anului 2010.

L
616/2011

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
525/2011

2

L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
contului general de execuţie a bugetului Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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Stadiul

Raport depus pe
data de 25.10.2012;
urmează să intre pe
OZ

Raport depus pe
data de 25.10.2012;
urmează să intre pe
OZ

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

3

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
203/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuție a bugetului de
stat, a contului anual de execuție a bugetului
Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate și a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

L
241/2013

Obiectul de reglementare

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2011.

Stadiul

Raport depus pe
data de 23.10.2013;
urmează să intre pe
OZ

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
427/2012

4

L
393/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)

Raport depus pe
data de 04.04.2016;
urmează să intre pe
OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
428/2012

5

L
394/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuție a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a
contului general anual de execuție a
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011. (poz. I-c-5)

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011.

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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Raport depus pe
data de 23.10.2013;
urmează să intre pe
OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului national unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2012.
(poz. I-c-6)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

Raport depus pe
data de 25.06.2014;
urmează să intre pe
OZ

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
414/2013

7

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a
contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2012. (poz. I-c-7)

Raport depus pe
data de 25.06.2014;
urmează să intre pe
OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
411/2014

8

L
568/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului national unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general al datoriei
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de Raport depus pe
audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de data de 24.03.2015;
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi urmează să intre pe
ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013.
OZ
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CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

9

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
412/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a
contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2013. (poz. I-c-9)

L
569/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

10

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
191/2017

11

L
112/2017

Obiectul de reglementare

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 au fost întocmite în
structura bugetului aprobat prin Legea bugetului asigurărior
sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost modificată prin
ordonanţele de rectificare a bugetului.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-10)

Stadiul

Raport depus pe
data de 24.03.2015;
urmează să intre pe
OZ

Raport depus pe
data de 28.06.2016;
urmează să intre pe
OZ

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2015.
(poz. I-c-11)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat
aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 103.767,6
milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare
aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4
milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un deficit în sumă
de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost
în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub
prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost
în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele
bugetare aprobate).
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CD +S
BUG CD + BUG S

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
192/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a
contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015. (poz. I-c-12)

L
113/2017

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
280/2017

13

L
363/2017

Obiectul de reglementare
Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă
de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9
milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel:
venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în sumă de
54.609,4 milioane lei.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2016.
(poz. I-c-13)

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.10.2017

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
281/2017

14

L
364/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a
contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2016. (poz. I-c-14)

CD +S
BUG CD + BUG S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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TDR:
12.10.2017

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar

22

ECON
BUG
IND
TRSP
AGRI
DROM
ADMIN
MED
MUN
SAN
INV
CULT
JUR
APAR
POL EXT
INFOCOM
EGAL
CAE
CROMANII

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 14 - 2018
Săptămâna 14 - 18 mai 2018

F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 14 mai 2018 )

I. În perioada 14 – 18 mai 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 71 avize.
Cele 28 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

24
4

Rapoartele elaborate se referă la:





ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
ordonanţe ale Guvernului:
proiecte de legi şi propuneri legislative:
alte documente, la solicitarea BP și BPR:

10
1
17
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 552 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 58 pentru raport suplimentar.
La comisii se află 32 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a
anului 2018.

31

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 14 - 2018
Săptămâna 14 - 18 mai 2018

II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 1115 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

257



rapoarte suplimentare

115

24



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

16

818

297

TOTAL

32

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 14 - 18 mai 2018
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.267/2018

PLx.138/2018

PLx.101/2018

PLx.358/2017

PLx.427/2016

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(241/R din 15.05.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(246/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(253/R din 17.05.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(254/R din 17.05.2018)

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(612/RS din
17.05.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

14.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(211/RS din
15.05.2018)

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
personalul încadrat în unităţile sanitare – raport comun cu comisia
pentru muncă

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 20 parlam.
urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adoptat de
adecvarea capitalului
Senat

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.582/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
– raport comun cu comisia juridică

112
parlam.

2

3

4

PLx.326/2017

PLx.58/2018

PLx.509/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 - raport
comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

14.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(242/R din 15.05.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 67 parlam.
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 – raport comun cu adoptat de
Senat
comisiile pentru administrație și agricultură

24.04.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(245/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(255/R din 17.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

08.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(238/R din 15.05.2018)

08.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(239/R din 15.05.2018)

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(245/R din 16.05.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

08.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(233/R din 14.05.2018)

III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.134/2018

PLx.147/2018

PLx.58/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a
investiţiilor din zona montană
Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului de investiţii pentru
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor,
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

175
parlam.
adoptat de
Senat
121
parlam.
adoptat de
Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 67 parlam.
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 – raport comun cu adoptat de
Senat
comisiile pentru industrii și administrație

IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.146/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi
confessional – raport comun cu comisia pentru învățământ

157
parlam.
adoptat de
Senat

2

3

4

5

6

7

PLx.556/2015
/2018
PLx.58/2018

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile pentru muncă și
juridică

8 parlam.
adoptat de
Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 67 parlam.
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 – raport comun cu adoptat de
Senat
comisiile pentru industrii și agricultură

08.05.2018

Raport de adoptare
(244/R din 16.05.2018)

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(245/R din 16.05.2018)

Plx.87/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
33 parlam.
nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(229/RS din
16.05.2018)

PLx.131/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvern

15.05.2018

Raport de adoptare
(247/R din 16.05.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.97
din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români republicată

4 parlam.
respinsă
de Senat

15.05.2018

Raport de respingere
(248/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(249/R din 16.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

08.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(240/R din 15.05.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.260/2018

PLx.269/2018

V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.104/2018

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 25 parlam.
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, adoptat de
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Senat

VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

2

3

4

PLx.94/2017

Plx.23/2018

PLx.120/2018

PLx.267/2018

5

PLx.12/2017/
2018

6

PLx.556/2015
/2018

7

8

PLx.138/2018

PLx.231/2018

Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă

7 parlam.
adoptat de
Senat

24.04.2018

Raport de respingere
(235/R din 15.05.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

5 parlam.
respinsă
de Senat

24.04.2018

Raport de respingere
(236/R din 15.05.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

17.04.2018

Raport de adoptare
(237/R din 15.05.2018)

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(241/R din 15.05.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

17.04.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(243/R din 15.05.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile pentru
administrație și juridică

8 parlam.
adoptat de
Senat

09.05.2018

Raport de adoptare
(244/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
personalul încadrat în unităţile sanitare – raport comun cu comisia
pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

17.04.2018

Raport de adoptare
(246/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între
România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la
Montevideo, la 13 septembrie 2017

Guvern

15.05.2018

Raport de adoptare
(256/R din 17.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite
categorii de persoane
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia pentru buget
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii –
raport comun cu comisiile pentru invățământ și juridică

Guvern
adoptat de
Senat

VII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

2

PLx.268/2018

Plx.804/2015/
2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm"
- S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării
Guvern
activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării
adoptat de
activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa
Senat
imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului
Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31 parlam.
nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum se respinsă
vând medicamentele
de Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(250/R din 16.05.2018)

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(251/R din 16.05.2018)

VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.146/2018

PLx.12/2017/
2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi
confessional – raport comun cu comisia pentru administrație
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii –
raport comun cu comisiile pentru muncă și juridică

157
parlam.
adoptat de
Senat

17.04.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(233/R din 14.05.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

08.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(243/R din 15.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

112
parlam.

14.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(211/RS din
15.05.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

14.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(242/R din 15.05.2018)

IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.582/2017

PLx.326/2017

Denumirea proiectului
Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
– raport comun cu comisia pentru industrii
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 - raport
comun cu comisia pentru industrii

3

PLx.12/2017/
2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii –
raport comun cu comisiile pentru invățământ și muncă

4

PLx.556/2015
/2018

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile pentru
administrație și muncă

5

PLx.207/2018

Guvern
adoptat de
Senat

07.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(243/R din 15.05.2018)

8 parlam.
adoptat de
Senat

07.05.2018

Raport de adoptare
(244/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 68 parlam.
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru egalitate de șanse

15.05.2018

Raport de respingere
(257/R din 17.05.2018)

X. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.258/2018

PLx.207/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

74 parlam.
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(252/R din 16.05.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 68 parlam.
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia juridică

15.05.2018

Raport de respingere
(257/R din 17.05.2018)

XI. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative
în domeniul justiției
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx.418/2017/
2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 10 parlam.
procurorilor

Data
dezbaterii

Observaţii

10.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(234/R din 15.05.2018)

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 14 - 2018
Săptămâna 14 - 18 mai 2018

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declarații politice
După primul trimestru din 2018, economia a stagnat!
Produsul Intern Brut (PIB) este principalul indicator macroeconomic al contabilității naționale reprezentând
rezultatul final al activității de producție a agenților economici din România, în decursul unui trimestru/an.
INS ne spune că PIB pe primul trimestru din 2018 a stagnat, rămânând la aceeași valoare din ultimele trei luni ale
anului 2017. Consumul a obosit, exporturile nu țin ritmul cu importurile iar investițiile sunt la minime istorice.
Rezultatele prezentate de INS sunt încă provizorii! Să sperăm că INS nu va revizui datele despre PIB în scădere așa
cum a procedat tot ieri în legătură cu datele din a doua parte a anului 2017. Sper să nu aflăm că, de fapt, economia nu a stagnat,
ci a intrat, din 2018, în recesiune economică. De exemplu, INS a revizuit în scădererezultatele trimestrului III 2017,
comparativ cu trimestrul II 2017, de la 102,4% la102,2% și rezultatele trimestrului IV 2017 comparativ cu trimestrul III 2017,
de la 100,5% la 100,3%.
Nu putem să nu fim îngrijorați atâta vreme cât Guvernul a estimat pentru anul 2018 o creștere economică foarte
mare de 5,5% și a dimensionat bugetul de stat la un PIB foarte mare care, potrivit datelor INS pentru primul trimestru, nu se va
realiza.
Consecințele vor fi deosebit de grave pentru România. Cheltuielile programate nu vor putea fi finanțate, ne vom
împrumuta și mai tare, iar banii pentru investiții vor fi iarăși tăiați pentru a se finanța cheltuielile curente.
Modelul economic implementat de PSD-ALDE în ultimele 16 luni a sufocat economia românească.Iluzia economică a
stimulării la nesfârșit a consumului pe care a creat-o domnul Dragnea a ajuns la final.
Cine va deconta efectele? PSD? ALDE? Evident că românii vor fi victimele directe ale guvernării defectuoase
Dragnea-Vâlcov-Tăriceanu!
Deputat
Raluca Turcan
***
Familia – punte cu trecutul și pod spre viitorul nostru
La 15 mai se sărbătorește Ziua internațională a familiei, o recunoaștere a rolului esențial pe care îl are familia în
societate, căreia îi asigură perpetuarea și stabilitatea. Familia alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie constituie cel mai propice
mediu pentru dezvoltarea psihosomatică a copiilor. Dragostea și grija pe care un copil le primește de la părinții săi, îi vor da
stabilitatea emoțională, identitatea și echilibrul de care are nevoie în viață, îi vor asigura viitorul social și spiritual.
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Copilul învață prin imitație, astfel că modul în care părinții se vor raporta la el, îi va fi model pentru modul în care el
însuși se va raporta la societate. Cel mai mare dar pe care părinții pot să îl ofere copiilor lor e buna înțelegere, armonia și
dragostea dintre ei, iar societatea trebuie să asigure sprijinul de care aceștia au nevoie în diferite etape din viață.
Pentru noi, românii, familia nu este „un stil de viață”, ci este legată fundamental de rolul de părinți. Dacă acest rol
esențial nu mai este luat în considerare, familia se reduce la o simplă recunoaștere guvernamentală a afecțiunii dintre doi sau
mai mulți cetățeni iar conceptul de familie este diluat până acolo că nu mai poate fi recunoscut, și devine lipsit de sens.
Această familie este singura relație interumană care asigură mediul propice nașterii, creșterii și educației generațiilor
viitoare, care asigură continuitatea poporului român, aflat într-o criză demografică fără precedent. Familia este locul în care
valorile și tradițiile românești sunt transferate noilor generații și se bazează pe două criterii: căsătorie și descendență.
În urmă cu peste doi ani, 3 milioane de oameni au semnat pentru demararea procedurilor de revizuire a Constituției
României, mai exact, pentru modificarea art. 48, alineat 1 din Constituția României. Inițiativa cetățenească dorește înlocuirea
sintagmei „soți” din definiția familiei, astfel încât aceasta să devină: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între
între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi
instruirea copiilor.”
Dragi colegi, inițiativa celor 3 milioane de cetățeni nu are scopul de a lupta împotriva cuiva ci de a afirma ceea ce este
adevărat si firesc, faptul că familia se constituie prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, adevăr confirmat si de credința
creștină. Proiectul de modificare a Constituției are drept scop protejarea unei valori importante pentru milioane de oameni. Iar
în acest caz, nu e vorba de o credință oarecare ci de crezul că familia are un rol important în societate, rol în care nu poate fi
substituită, acela de a crește generația de mâine.
Cetățenii au așteptat răbdători de prea multă vreme, e momentul ca și Senatul să-și dea votul pentru legea de
organizare a referendumului, dând românilor ocazia de a-și exprima susținerea pentru valorile familiei.
Haideți să susținem cu toții familiile din România, să construim poduri spre viitor!
Deputat
Florica Cherecheș
***
România se prăbușește și liderii PSD-ALDE sunt complici
Stimați colegi,
Am de la început o întrebare pentru cei care ocupă scaunele puterii astăzi: Cum vă simțiți fiind părtași la prăbușirea
economică a României și la haosul din toate sistemele cheie?
Poate este greu oricărui om politic care se izolează într-un turn să vadă realitatea. Dar ar trebui să faceți mai mult ca
oricând un efort să înțelegeți prin ce puneți țara și pe români să treacă, pentru că:
Punctajele de la partid, de la PSD și ALDE, nu scad inflația care a ajuns la 5,2%. Produsele alimentare de bază sunt
mult mai scumpe.
Mesajele de la televizor, spuse cu tupeu și aroganță, nu țin loc de salarii crescute, minciuna se vede în portofel când
vine leafa.
Atacurile auiristice la Soros nu le cresc salariile celor din sistemul de sănătate. Tot tăiate rămân.
Minciunile despre statistici nu ascund faptul că ANAF aleargă după oameni să le ia banii de acum 5-6 ani, fără
explicații. Și tot are probleme cu încasările.
Alba-neagra pe care o face ministrul muncii la telejurnale nu poate să ascundă furtul banilor din Pilonul 2 de Pensii pe
care îl pregătiți. Luați banii de drept ai tinerilor, banii corec investiți, ca să vă astupați incompetența bugetară. Le distrugeți
viitorul.
Pozele penibile ale șefului dvs. suprem, domnul Dragnea, făcute într-o mașină de peste 100.000 de euro, nu vor asfalta
niciodată drumurile României și nici nu îi vor face pe români să uite că nu au au autostrăzi care să îi lege de Europa. Nu ați
alocat aproape nici un leu la investiții.
Joaca de-a Statul Paralel, unde liderii dvs. de la PSD au fost mereu fruntași, nu le va întregi profesorilor salariile pe
care acum încep să le primească tăiate. Și e abia luna mai!
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Naționalismul ieftin și stupid pe care îl afișează domnul Dragnea nu o să scoată economia din recesiunea spre care
merge. Creșterea economică pe care ați moștenit-o de la alții este făcută praf acum și România este aproape de criză. Sunt
cheltuieli tot mai mari și aberante de la buget, iar economia este în genunchi, fondurile europene sunt distruse și mediul de
afaceri este atacat permanent.
Și dacă nimic din toate acestea nu vă atinge și aveți un singur scop: să subordonați Justiția prin orice mijloc, uitați-vă
pe un sondaj real de opinie: oamenii nu vă mai suportă! Ați scăzut la 30% în doar câteva luni și abia dacă mai sunt 2.000.000
de oameni care vă susțin! În schimb v-ați apucat să vă războiți inutil cu Președintele României, Klaus Iohannis, cel mai
popular și legitim lider, de departe, doar pentru că are domnul Dragnea ambiția să candideze.
Domnilor de la PSD și ALDE, ieșiti pe stradă, deghizați-vă dacă vă este teamă de oameni, dar mergeți și ascultați ce
spun românii despre cel mai incompetent Guvern și lider pe care i-a avut România de 20 de ani! Și poate vă vine mintea de pe
urmă!
Deputat
Romeo Nicoară
***
Integrarea categoriilor defavorizate, bani cheltuiţi, problemă nerezolvată
Domnule președinte al Camerei Deputaților,
Doamnelor și domnilor deputați,
Anual, în România se cheltuie sume foarte mari pentru integrarea categoriilor defavorizate, dar problema nu este nici
pe departe rezolvată. Conform țintei asumate de România în vederea îndeplinirii obiectivelor “Strategiei Europa 2020”, se are
în vedere incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau
excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020, față de anul 2008.
O categorie specială de persoane defavorizate sunt romii, pentru care România a primit zeci de milioane de euro de la
Uniunea Europeană, dar şi de la diverse ONG-uri şi guverne din lume. În lipsa unei strategii unitare, banii au fost cheltuiţi fără
niciun fel de logică, doar pentru a achita excursii, cursuri, consiliere, alimente şi îmbrăcăminte. Au rămas însă managerii de
proiecte cu indemnizaţii mai mult decât generoase pentru „efortul” de a se plimba, a vorbi şi a arată fotografii frumoase
realizate în timpul acestor acţiuni. Statisticile arată că un manager de proiect poate încasa lunar până la 15.000 de lei.
Direcţia este una greşită, deoarece categoriile defavorizate, de cele mai multe ori au nevoie, pe lângă educaţie şi de
asistenţă sanitară, de locuinţe. Majoritatea trăiesc în condiţii greu de imaginat, în cartiere improvizate la marginile oraşelor
importante sau în locuinţe sociale puse la dispoziţie de autorităţi, numai că şi acestea au caracter temporar.
Am asistat recent la o tragedie care a zguduit comunitatea băimăreană, comunitate din care fac şi eu parte. O fetiţă de
numai 5 ani din comunitatea romă a fost batjocorită şi ucisă la câţiva paşi de locuinţă. Evenimentul a readus în atenţie
problema categoriilor de persoane defavorizate şi problemele cu care se confruntă. Nevoile lor reale sunt simple: au nevoie de
locuinţe şi locuri de muncă pentru a se putea întreţine.
Pentru ca efortul de integrare depus de comunităţi să fie cu adevărat eficient, banii care vin de la Uniunea Europeană
trebuie dirijaţi spre programe locative pentru romi nu spre excursii în străinătate, activităţi şi acţiuni făcute doar de dragul de a
fi făcute. Înţeleg că este mult mai uşor să faci un eveniment artistic decât să contruieşti o casă, numai că rezultatul final este cel
care face diferenţa.
Trebuie să stopăm obiceiul unora de a băga bani în buzunar fără să construiască nimic durabil în beneficiul celor
pentru care au fost plătiţi să lucreze.
Integrarea categoriilor defavorizate înseamnă în acest moment bani cheltuiţi, multă vorbărie şi totuşi rămâne o
problemă nerezolvată.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
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***
Stop violenței de orice fel !
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Perioadele de tranziţie sau dificultate economică sunt de obicei asociate cu multe alte fenomene negative și deloc
plăcute. Fenomene care nu ne fac deloc mândri. Și vreau să aduc în fața dumneavoastră creşterea alarmantă a violenţei,
indiferent dacă vorbim despre violenţa domestică, cea din şcoli, cea din trafic, de pe stradă, de la locul de muncă sau cea pe
care o vedem peste tot în jurul nostru.
Oricât de mult am încerca să găsim explicaţii asupra întârzierii aderării ţării noastre la spaţiul Schengen, cred cu putere
că pierdem din vedere şi unele aspecte care pun sub semnul întrebării eficienţa instituţiilor noastre. Ineficiență în relaţia cu
cetățeanul – om politic, cu cetățeanul - mamă sau fiică, cu elevul din școlile românești, cu cetățeanul din trafic, dar și cu
activităţile de crimă organizată.
Nu în ultimul rând, aduc în fața dumneavoastră și multele infracțiuni de tâlhărie apărute în ultimile luni pe șoselele din
România, prin marile si micile orașe. Filiere de furt, de trafic de persoane, tinere sau copii, trafic de stupefiante sau arme,
reprezintă obiectul de activitate al acestor grupuri infracţionale, care în faţa neputinţei justiţiei s-au consolidat şi mai mult, mai
ales după eliberarea din pușcării, eliberare prin acordarea de zile compensatorii dată de stimabilul domn ministru Tudorel
Toader.
Stimați colegi,
Violența a existat dintotdeauna nu numai la noi, ci peste tot în lume, dar parcă niciodată la așa intensitate ca cea din
ultimii ani, iar astăzi această violență se manifestă și la nivelul clasei politice.
Violența domestică este și rămâne o problemă socială extrem de gravă, care afectează atât victima cât și familia, la
fiecare 30 de secunde o româncă este bătută. Este un fenomen pe care îl întâlnim la tot pasul în România, un fenomen cu care
nu ne mândrim și despre care în ultima perioadă autoritățile nu îl mai ignoră, căutând soluții pentru a-l reduce .
În România, violenţa în şcoli continuă să fie un fenomen negativ accentuat, chiar dacă s-a încercat şi încă se încearcă
prin mai multe metode şi acţiuni să se înlăture cauzele dar şi efectele sale. Avem o strategie anti-violenţă la nivelul şcolilor?
Ce face ministerul Invățământului în acest sens?
Accidentele produse în cadrul traficului rutier figurează printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc,
România se află printre primele ţări cu cele mai mari rate de accidente mortale din Uniunea Europeană, alături de Letonia,
Lituania, Slovacia. Cum putem stopa acest fenomen?
Comportamentul participanţilor la trafic reprezintă principala cauza a mortalităţii. De asemenea, infrastructura de
proastă calitate face ca aproape jumătate din numărul românilor să nu se simtă în siguranţă în trafic, la care contribuie şi
educaţia rutieră deficitară a şoferilor. Ce este de făcut?
Cum pot românii să se simtă în siguranță, într-o țară în care infractorii fac legea, în care Ministerul de Interne nu se
trezește să vadă realitățile existente? Românii erau oameni pașnici, veseli si uniți, iar astăzi, după 28 de ani de democrație, în
anul Marelui Centenar, să reflectăm puțin și să devenim uniți și mai buni!
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Cei de la PSD&ALDE nu se lasă până nu fug toți românii din țară! Prin măsurile lor girează un viitor cu români din ce
în ce mai săraci și oprimați!
Stimați colegi,
Nu trece o săptămână fără să auzim o veste proastă, care de fapt este o consecință a unei măsuri pusă deja în aplicare
de alianța PSD&ALDE. Zici că trăim într-o producție dramatică, unde actorii nu mai au nicio șansă de scăpare. După ce s-au
mărit ratele, Institutul Național de Statistică anunță o nouă tragedie: ”Rata anuală a inflaţiei a urcat în aprilie la 5,2%, cel mai
mare nivel din ultimii cinci ani!”
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Iar cifrele se transformă în realități triste. Românii au plătit pentru mărfurile alimentare cu 4% mai mult decât acum un
an, preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 7,2%, iar preţurile serviciilor au crescut cu 2,83%. Tot Institutul Național de
Statistică mai anunță că faţă de decembrie 2017, cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat, în aprilie, la fructe proaspete
(13,91%), citrice (11,32%) şi gaze naturale (10,19%).
Cei care v-au acordat votul să le reprezentați cât mai bine interesele, dar și restul românilor suferă acum pentru că le-a
scăzut puterea de cumpărare. Scot aceeași sumă de bani din buzunar, dar la schimb primesc mult mai puține.
Creșterea ratei inflației ne demonstrează că actul guvernamental girat de PSD&ALDE este unul ratat și cu efecte
devastatoare pentru toți românii. Dacă situația va continua din ce în ce mai mulți români vor alege, pentru supraviețuire, să
plece unde vor vedea cu ochii. Așa că fac un apel către colegii parlamentari de la PSD&ALDE să încerce să oprească tragedia
iminentă spre care se îndreaptă țara noastră.
Deputat
Pavel Popescu
***
Vin astăzi la tribuna Parlamentului, pentru a vă expune problemele cu care se confruntă personalul din sistemul de
probațiune. Consilierul de probațiune necesită o pregătire multidisciplinară exclusiv universitară şi criteriile de selecţie a
consilierilor de probaţiune, sunt subsecvente unei singure categorii profesionale din sistem, aceea a magistraţilor. In raport cu
celelalte categorii de personal din Ministerul Justiţiei, consilierul de probaţiune are un contact direct cu persoane inculpate sau
condamnate penal, precum şi cu instituţiile din comunitate implicate în executarea sancţiunilor neprivative. Raportat la
problematica interacţiunii sociale sunt de subliniat riscurile pe care aceste interacţiuni /contacte directe de tip „faţă în faţă” (fie
la sediul serviciului de probaţiune, fie la locuinţa persoanei supravegheate) le presupun atât în ceea ce priveşte sănătatea fizică
şi psihică, cât şi integritatea corporală, ştiut fiind faptul că în evidenţa consilieri de probaţiune se află persoane diagnosticate cu
tuberculoză, hepatita B, hepatita C sau alte boli infecto-contagioase, persoane dependente de alcool/droguri ori persoane cu
potenţial crescut de agresivitate.
Ca atare, în absenţa sistemului de probaţiune şi a eforturilor susţinute întreprinse de consilierii de probaţiune pentru a
gestiona şi supraveghea un număr atât de mare de cazuri, multe dintre cele 90546 de persoane supravegheate ar fi ajuns în
mediul penitenciar, sporind astfel aglomerarea din unităţile de detenţie şi grevând bugetul de stat. De asemenea, este de
precizat că un număr semnificativ din persoanele supravegheate de către consilierii de probaţiune sunt orientaţi sau motivaţi de
către aceştia din urmă să îşi consolideze inclusiv situaţia profesională, fiind astfel integraţi în muncă, una din consecinţele
astfel generate fiind impactul pozitiv în ceea ce priveşte plata contribuţiilor către stat (impozite, taxe, cotizare la sistemul de
pensii, sănătate, asigurări sociale, etc.).
Astfel. sistemul de probaţiune a fost înființat ca alternativă la pedeapsa închisorii cu executare efectivă, și este de
menționat aportul său în ceea ce priveşte reducerea costurilor sociale legate de cheltuielile efectuate cu încarcerarea
persoanelor condamnate penal. Raportat la atribuţiile şi responsabilităţile de serviciu, personalul de probaţiune este expus unei
supraîncărcări de sarcini, având în vedere orientarea instanţelor de judecată către sancţionarea cu măsuri alternative închisorii a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cea mai mare parte a acestora fiind dată în competenţa consilierilor de probaţiune care
supraveghează minori şi majori faţă de care instanţa de judecată a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii,
amânarea aplicării pedepsei închisorii, măsuri educative neprivative de libertate sau liberarea condiţionată din penitenciar.
De menționat este faptul că în urma noilor atribuţii conferite de legislaţia penală (Noul Cod Penal-Legea nr.286/2009;
Legea nr. 253/2013, Legea nr.252/2013), sistemul de probaţiune funcţionează în deficit de resurse umane și materiale (spaţii
insuficiente, neiluminte, inadecvat pozitionate, lipsa asigurării pazei etc.) şi va funcţiona în acest mod şi în perioada următoare,
chiar şi cu noile ajustări de personal (187 de posturi scoase la concurs naţional în anul trecut).
Astfel, multitudinea responsabilităţilor şi volumul mare de muncă au creat o presiune foarte mare asupra consilierilor
de probaţiune, generând o uzură fizică şi psihică accentuată, resimţită tot mai mult în sistem, cu implicaţii nefaste în plan
personal, dar şi asupra rolului important pe care aceştia îl au în sistemul de justiţie. În aceste condiţii, sistemul de probaţiune,
se vede, aşezat pe o poziţie de inferioritate în sistemul de justiţie română, în totală contradicţie cu aportul său la eficienţa
sancţiunii penale neprivative de libertate şi cu poziţia pe care această activitate o are în viziunea justiţiei europene.
Având in vedere problemele expuse cu care se confruntă consilierii de probaţiune, este absolut necesară implicarea
Ministerului de Justiție în promovarea sistemului de probațiune si a măsurilor alternative pe care acest sistem le gestionează/
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supraveghează, astfel: prin creșterea numărului personalului raportat la complexitatea atribuțiilor şi la numărul mare de
persoane aflate în evidentă (respectiv angajarea de noi consilieri); crearea unor condiții adecvate de muncă (spaţii insuficiente,
neiluminte, inadecvat pozitionate, lipsa pazei etc.); adoptarea unui nou statut al consilierilor de probaţiune, în acord cu poziţia
în sistemul de justiţie penală şi cu atribuțiile sporite conferite.
Deputat
Angelica Fădor
***
Cu o floare nu se face primăvară fiscală…
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Mai mult de o treime din cele peste 1.200.000 de companii active aflate în evidenţele operative ale Registrului
Comerţului realiza, la finele anului trecut, o cifră de afaceri mai mică de 1 milion de euro, calificându-se practic,
începând din 2018, pentru aplicarea regimului fiscal al impozitului pe cifra de afaceri.
Aceasta pentru că, prin dispoziţiile introduse de OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru încadrarea unui operator economic la regimul fiscal al microintreprinderilor,
limita maximă a veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent s-a majorat de la 500.000 la
1.000.000 euro.
Din păcate, acest artificiu legislativ nu a modificat corespunzător toate prevederile incidente în speţă ale Codului
fiscal, cum ar fi art. 25, care la alin (4), lit. i) exclude în continuare de la deductibilitate cheltuielile de sponsorizare
şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în cazul societăţilor comerciale plătitoare
de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, deci ale celor cu cifre de afaceri sub 1 milion de euro.
În condiţiile în care, obţinerea unei sponsorizări este, de cele mai multe ori, singura cale pentru realizarea unor
activităţi non-profit, această formă de finanţare a entităţilor de tip ONG va tinde să devină exclusiv apanajul
companiilor cu cifre de afaceri considerabile, supuse regimului fiscal al impozitului pe profit, mai preocupate însă de
îmbunătăţirea imaginii publice şi, implicit, de obţinerea unor beneficii economice directe şi imediate din aceste
activităţi, decât de exercitarea misiunii de responsabilitate socială pe care fiecare agent economic ar trebui să şi-o
asume.
Prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 25/2018, prin cosmetizarea art. 56 din Codul Fiscal, Guvernul a încercat
să dreagă busuiocul, admiţînd ca microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care
sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, să poată scădea sumele
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Cu toate acestea, modificarea legislativă enunţată nu rezolvă problema în ansamblul ei, rezumându-se doar la
încadrarea ca deductibile a cheltuielilor efectuate de microintreprinderi cu sponsorizarea doar a anumitor entități
nonprofit, şi anume a celor care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.
Asistăm, practic, la un tratament discriminatoriu aplicat entităţilor nonprofit, accesul marii majorităţi a acestora la o
importantă sursă de finanţare fiind, pe mai departe, îngrădit, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la imposibilitatea
desfăşurării activităţii.
Este o stare de lucruri care trebuie să reintre în normalitate, prin modificarea şi completarea corespunzătoare a art.
56 din Codul Fiscal pentru extinderea deductibilităţii cheltuielilor microintreprinderilor cu sponsorizarea oricăror
organizaţii non-profit, adică orice asociaţii, fundaţii sau federaţii înfiinţate în România, potrivit legislaţiei în vigoare,
care utilizează veniturile şi activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial.
Deputat
Găvrilă Ghilea
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Stimați colegi,
Comisarul european, Corina Creţu, i-a transmis, pe 25 aprilie, premierului Viorica Dăncilă, miniştrilor Lucian Şova şi
Rovana Plumb, o scrisoare în care îşi exprima îngrijorarea cu privire la riscul dezangajării fondurilor UE, scrisoare în care
sunt demascate incompetența și modul iresponsabil în care guvernează PSD și ALDE.
Îngrijorarea majoră vizează slaba capacitate a celor două ministere și a Guvernului României, în ansamblul său, de a
atrage finanțarea pusă la dispoziția țării noastre prin POIM 2014-2020. Vorbim despre 5,1 mld euro alocate României pentru
sectorul transporturi prin Fondul de Coeziune si prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Este evident că vom pierde bani europeni pe infrastructură pentru că avem doar patru proiecte majore, iar altele noi,
mature, care să fie lansate în execuție, nu există. Prezentarea și înaintarea către Bruxelles a unor proiecte noi precum Podul
peste Dunăre de la Brăila, Sibiu-Pitești loturile 1 si 5; autostrada Craiova –Pitești sunt mult întârziate și ele nu au un grad de
maturitate suficient de mare pentru a fi finanțate! Ne aflăm la mijlocul exercițiului financiar 2014-2020, va fi o evaluare
intermediară în anul 2018, iar faptul că pregătirea proiectelor este foarte slabă ar putea conduce la dezangajari imediate
periclitând astfel însuși politica de coeziune în România.
Iată că am ajuns în situația de a pierde bani pentru că autoritățile nu sunt capabile să pregătească proiecte la cheie - iar
procedura de licitație să înceapă după ce există evaluarea impactului asupra mediului. Exemplu în acest sens avem Autostrada
Sibiu-Pitești. Mai mult, singurul interes al guvernanților este să rezolve politica de cadre și de numiri pe funcții a găștii
politice, decât de a construi politici de transport eficiente si sustenabile!
De la Bruxelles se cere implicare mai mare din partea celor doi miniștri în procesul de implementare a proiectelor de
infrastructură, se cere pregătirea unui portofoliu de proiecte mature care să se califice pentru a primi finanțare europeană și
totodată se cere responsabilitate si instituții funcționale pentru că ne aflăm la jumătatea perioadei de programare 2014-2020, iar
cartea noastră de vizită cu care ne vom prezenta la negocieri pentru următorul exercițiu financiar european are multe lacune și
ne creează mari dezavantaje.
România pierde enorm din cauza acestei inacțiuni guvernamentale, din cauza incompetenței manifestate în actul de
guvernare în domeniul infrastructurii de transport. Pierde din punct de vedere economic, pierde investitori, pierde bani
europeni ieftini, pierde credibilitate externă și devine o țară nefrecventabilă din acest punct de vedere pentru potențiali
parteneri strategici de investiții.
În aceste condiții, PNL îi cere doamnei Viorica Dăncilă să își depună mandatul din fruntea Executivului, iar odată cu
ea să plece și cei doi miniștri- Rovana Plumb si Lucian Șova. Eșecul guvernării PSD-ALDE la acest capitol nu mai poate fi
tolerat!
Deputat
Șișcu George
***
Despre falsa reformă din administraţia publică, marca Dragnea
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Guvernul României s-a angajat ca, până la sfârşitul anului 2018, să elaboreze un act normativ care să grupeze toată
legislaţia aferentă funcţionării administraţiei publice din România, fie sub aspectul organizării, fie sub cel al competenţelor şi
asigurării unei finanţări adecvate. La fel cum s-a procedat în cazul adoptării Legii salarizări, adică s-a pus carul înaintea boilor,
şi în cazul Codului administrativ PSD-ALDE a avut în vedere, mai întâi, interesul preşedintelui partidului de guvernare, apoi
interesele unei birocraţii slab performante şi, abia la final, la capitolul cu cea mai puţină importanţă, interesul cetăţeanului
plătitor de taxe şi necesitatea comunităţilor locale de a se dezvolta.
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Administraţia publică locală şi centrală există pentru că cetăţenii au agreat să finanţeze structuri administrative care să
le furnizeze bunuri şi servicii publice de calitate. Administraţia publică trebuie să fie un servant al cetăţeanului şi nu invers,
cetăţeanul să fie pus în slujba acesteia. Din păcate, nu vreau să cred că cei care au elaborat proiectul de act normativ, care va
intra în dezbaterea Comisiei speciale zilele acestea, nu cunosc aceste lucruri.
De asemenea, nu vreau să cred că şi într-o chestiune atât de importantă şi complexă, cum este adoptarea unui cod
administrativ al ţării, cei care îşi asumă adoptarea unui asemenea act normativ nu ştiu ce înseamnă descentralizare, autonomie
financiară, subsidiaritate, interesul superior al cetăţeanului. Personal, încă din anul 2013, de atunci de când domnul Dragnea sa folosit într-un mod mişelesc de termenul descentralizare pentru a feudaliza cea mai mare parte a patrimoniului din România,
nu mai am încredere în niciun demers la care ia parte PSD. Amintiţi-vă că, în anul 2013, ca urmare a unei sesizări a opoziţiei
parlamentare, Curtea Constituţională a constatat că acea lege era în integralitate neconstituţională şi că descentralizarea şi
stabilitatea statului român chiar ar fi fost puse în pericol de un asemenea act normativ.
Stimaţi colegi. Coaliţia de partide care conduce astăzi România, PSD-ALDE-UDMR şi Minorităţile naţionale, are
aproape trei sferturi dintre parlamentari şi tot atâtea voturi în Parlament, în vreme ce opoziţia abia dacă ajunge la un sfert.
Aşadar, dacă Dragnea şi Tăriceanu şi-ar propune să adopte o lege bună, reformatoare pentru administraţia publică, nu ar avea
nicio piedică să o facă, pentru că maşinăria de vot obedientă le votează orice proiect pe care l-au visat cu o noapte înainte.
Dacă Dragnea şi Tăriceanu chiar ar fi dorit să facă reformă în zona administrativă, atunci ar fi trebuit să înceapă, în
mod firesc, cu începutul, nu cu sfârşitul. Ar fi trebuit ca, în anul şi jumătate care s-a scurs de când stăpânesc România ca pe
propria moşie, să evalueze, împreună cu asociaţiile de primari, dacă se impune o reorganizare teritorială a administraţiei
publice locale, astfel încât, actul administrativ să crească în calitate. Apoi, ar fi trebuit să evalueze dacă actuala împărţire a
României pe regiuni de dezvoltare a produs efectele dorite şi cum s-ar putea beneficia mai bine de fondurile gratuite de la
Uniunea Europeană. Ştim cu toţii că Regiunea Nord-Est a României continuă să rămână cea mai săracă din Uniunea
Europeană, în vreme ce Regiunea Bucureşti-Ilfov este cu mult peste media europeană.
Apoi, le-aş fi recomandat să scuture de praf standardele de cost din administraţie, elaborate de Emil Boc în anul 2010,
dar îngropate de PSD, care ar conduce la economii bugetare şi la respect pentru cheltuirea banilor publici, colectaţi din
buzunarele cetăţenilor. Nu în cele din urmă, aş fi pus-o pe doamna Dăncilă să numere sutele de secretari de stat care
populează administraţia publică centrală, sutele şi miile de directori, plătiţi regeşte, cu secretare şi şoferi personali, care stau
mai mult prin excursii, denumite „delegaţii”, sutele de agenţii guvernamentale, care toacă bani buni de la buget şi nu fac
absolut nimic pentru cetăţean.
Pentru că PSD are în denumire şi cuvântul „democrat”, m-aş fi aşteptat de la Liviu Dragnea să arate că nu urăşte
democraţia, adică puterea poporului, şi să deblocheze discuţiile pe marginea proiectului PNL privind alegerile primarilor în
două tururi de scrutin. Am urmărit cu atenţie şi am constatat că domnul Dragnea se consideră foarte apreciat şi iubit de români.
Foarte bine! Dacă este chiar aşa, de ce se teme atunci de votul cetăţenilor? De ce se opune ca alesul local să fie cel mai
legitimat de votul popular. Votul cetăţeanului este barometrul cel mai sigur şi mai clar despre cât de respectat este un politician
sau despre câtă încredere au cetăţenii într-un partid politic. De asemenea, constat că reprezentanţii PSD-ALDE se laudă cu
beneficiile aduse programul lor de guvernare. De ce nu lăsaţi cetăţenii să aprecieze dacă ceea ce aţi promis este totuna cu ceea
ce aţi făcut?
Deputat
Ioan Balan
***
Fermierul român prăduit și astăzi prin impozitarea subvențiilor!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Sunt puțini cei care au uitat sumedenia de promisiuni mincinoase făcute de PSD-ALDE înainte de a prelua guvernarea:
scutiri peste scutiri de taxe și de impozite pentru terenurile agricole lucrate, scutiri de impozit pentru parcul de tractoare și
utilaje agricole, zero TVA pentru materiile prime din sectorul agricol, depozite noi de cereale, sisteme de irigații și multe altele.
Din păcate pentru cei care ”au îndrăznit să creadă” că PSD s-a schimbat și nu mai păcălește populația, guvernele domnului
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Dragnea au demonstrat contrariul. Au rescris în continuu programele de guvernare și au eliminat, una câte una, promisiunile
mincinoase făcute ca să-i înșele pe oameni, sperând că populația va uita tot ceea ce i s-a promis în urmă cu doi ani.
Vă întrebați dacă agricultura românească a avut, în toată perioadă, destinele conduse de vreun ministru. Desigur că a
avut! Mai mult decât atâta, acest ministru este chiar preferatul șefului PSD, pe care l-a și catalogat drept cel mai performant
ministru din toate guvernele. Chiar dacă pe actualul ministru al agriculturii l-a ocolit remanierea și dețin funcția de mai bine de
16 luni, neîntrerupt, dacă ar fi să evaluăm activitatea sa ajungem la același rezultat - zero.
Domnul Daea nu a reușit să rezolve nici măcar probleme simple, minimale, care afectează sute de mii de fermieri
români. Una dintre ele este legată de impozitarea sprijinului financiar venit de la Uniunea Europeană. Altfel spus, fermierul
român a rămas singurul fermier din Uniunea Europeană care plătește impozit pe subvenție! Da! Românului i se dă cu o mână
și i se i,a pe partea cealaltă, cu două mâini.
Stimați colegi. Atunci când a fost întrebat de ce tolerează o asemenea situație, domnul Daea a răspuns sec, pe același
ton batjocoritor, că el este ministrul agriculturii, nu cel al finanțelor! Fermierii, care și-au pierdut definitiv încrederea în
ministrul de la agricultură, s-au adresat ministrului de la finanțe. Răspunsul a fost la fel de umilitor! Oamenii au fost trimiși să
citească cu atenție Codul fiscal adoptat de Ponta și să vadă cu ochii lor că subvențiile nu ar trebui impozitate. Să vadă că, la
articolul 62, se scrie negru pe alb că între veniturile neimpozabile se regăsesc ajutoarele primite din fonduri externe
nerambursabile, adică subvențiile. Cu toate acestea, ANAF-ul are, însă, cu totul altă părere și anume că subvențiile sunt
venituri, iar veniturile trebuie impozitate.
Uite așa se aruncă responsabilitatea de la un ministru la altul, de la o autoritate la alta, și, în acest timp, fermierului
român i se ia o parte din drepturile sale financiare acordate de Uniunea Europeană. De ce se face acest lucru! Pentru că
Guvernul nu are bani să onoreze promisiunile electorale uriașe, motiv pentru care aplică următoarea tactică sinistă - ia din
buzunarul unor și se face că dă altora. De exemplu, ca să înțelegem proporțiile acestei nedreptăți, din circa 3,3 miliarde euro
cât se laudă Guvernul că a acordat subvenții din bani europeni în anul 2017, 528 de milioane de euro au ajuns în bugetul de
stat și nu în buzunarul fermierului. Guvernul a ajuns, astfel, să fie cel mai de temut hoț, care ia cât poate de mult, de la oricine
apucă.
Stimați colegi. Impozitarea subvențiilor nu reprezintă doar o problemă de echitate fiscală sau de bâlbâială
guvernamentală. Impozitarea subvențiilor sterilizează câștigurile fermierilor români care, deși muncesc mult, atunci când trag
linie, constată că din munca lor nu au obținut nici măcar venituri de subzistență.
Știți foarte bine că Guvernul nu a făcut, până acum, nimic din ceea ce se impunea pentru a preîntâmpina o eventuală
sistare a plății subvențiilor din anul 2020. Dimpotrivă, din câte am aflat, Guvernul ascunde sub covor mai multe nereguli care
ne pot arunca în situația penibilă de a da bani înapoi pentru subvenții alocate în dezacord cu legislația comunitară.
Cât privește eliminarea impozitului pe subvenții, îi avertizez pe fermieri să-și ia gândul că o asemenea măsură ar putea
fi luată de un Guvern PSD-ALDE sau atâta vreme cât domnul Daea conduce Ministerul Agriculturii.
”Impozitul pe subvenţiile agricole va fi eliminat anul viitor. În acest an nu este posibil pentru că a fost stabilită deja
toată infrastructura financiară.” Atenție! Nu sunt afirmațiile mele, ci ale ministrului agriculturii, făcute anul trecut. Știm bine
că pomul se cunoaște după roadele lui, iar omul după fapte. Dacă ar fi să mergem în această logică, ceea ce a făcut până acum
domnul Daea nu valorează nici cât o ceapă degerată pentru agricultura românească.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Tinerii români continuă să plece din țară!
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Guvernul PSD-ALDE nu dă niciun motiv tinerilor români ca să rămână în țară! Dacă până acum peste 4 milioane de
tineri au părăsit deja țara, ca să muncească peste hotare și să contribuie la prosperitatea altor țări, guvernarea defectuoasă PSDALDE nu le dă nicio speranță că lucrurile se vor schimba în bine. Astăzi, în mai 2018, 1 din 2 tineri care termină o școală în
România, își face bagajele ca să plece în străinătate.
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Haideți să vedem ce au adus Guvernele domnului Dragnea pentru tânărul român! PSD-ALDE a adus rate mai mari la
dobânzile bancare, adică stingerea speranțelor că tinerii ar putea să-și mai cumpere, un apartament sau o casă modestă. PSDALDE a adus salarii mai mari doar pe hârtie și numai la unii bugetari, însă, în același timp, PSD-ALDE a adus prețuri și mai
mari la facturi și produsele de bază! Să nu ne mirăm că atunci când vin românii în țară, prin vacanțe, se sperie de cât de
scumpă este viața în România, comparativ cu statele dezvoltate din Uniunea Europeană. Locuri de muncă noi nu s-au creat mai
deloc în economia reală, ci doar prin administrațiile publice locale foarte bogate, care au avut bani să mai angajeze funcționari.
Îmi pare rău că, atunci când vorbește despre piața muncii, doamna Vasilescu se laudă că domnia sa a creat 100 de mii de locuri
de muncă, fără să spună că numărul mai mare de contracte de muncă nu înseamnă mai mulți oameni angajați. Apoi, contractele
noi de muncă înregistrate în ultimii ani s-au încheiat pe la oraș, prin zonele dezvoltate. În zonele defavorizate, prin Munții
Apuseni, prin zonele miniere sau în lumea rurală tinerii și dacă ar vrea să muncească nu au unde!
Stimați colegi. Lumea rurală din România suferă de o boală grea! Lucian Blaga spunea că ”veșnicia s-a născut la sat”.
Din păcate, în satul românesc au rămas doar bătrânii, pentru că lor le este greu să mai plece din țară. Mergeți, vă rog, în satele
românești și întrebați pe cei care cunosc cel mai bine situația din comunitatea rurală. Întrebați-l pe preotul satului și, cu
siguranță, vă v-a răspunde că la zece înmormântări poate că a mai avut și câte o nuntă și foarte rar un botez. Sunt sate în care
preoții nu mai știu cu se face un botez, pentru că nu se mai nasc copii. Spusele mele se văd și în datele INS de săptămâna
trecută, când statistica ne-a spus că în luna martie s-au născut 13.685 copii și s-au înregistrat 25.239 de decese!
Eu știu că și domnul Dragnea are copii și și-ar dori să fie cât mai curând bunic. Oare nu se gândește la faptul că nu toți
tinerii din România sunt așa de norocoși cum sunt copiii săi? Ce a făcut PSD-ALDE ca să țină tinerii acasă, în țara lor? Tineri
nu au nevoie de vorbe și de promisiuni electorale, ci au nevoie de o casă, de o slujbă bine plătită, ca să-și poată întreține
familia, de școli bune pentru copii lor și de medici care să le îngrijească sănătatea.
Deputat
Corneliu Olar
***
Nu! Modificările la Codul penal nu sunt nici pentru Dragnea şi nici pentru Tăriceanu, ci pentru preacuraţii decidenţi
politici!
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cine insinuează cumva că Florin Iordache, Nicolae Şerban şi alţi lideri de seamă ai PSD asudează de zor ca să
exonereze de răspundere penală grupul infracţional organizat şi mărturia mincinoasă, ar trebui să fie considerat mincinos! Nu
este adevărat! Nu pentru Dragnea şi nu pentru Tăriceanu sunt aceste modificări ale Codului penal. Aşa ni se pare nouă,
răutăcioşilor, care credem pe baza evidenţelor că domnul Dragnea a delapidat un judeţ întreg printr-o caracatiţă economicofinanciară, iar despre domnul Tăriceanu am fi înţeles, în mod eronat, că minte la fel de des cum respiră.
Stimaţi colegi deputaţi. Eu am participat în campania electorală şi ştiu bine că adversarii politici din judeţul meu, Alba,
nu au promis niciodată cetăţenilor că vor mutila Codul penal, ca să-şi scape şefii de puşcărie. Promiteau, pe atunci, salarii
triple, pensii duble, preţuri pe jumătate, şcoli moderne, drumuri fără găuri şi rapide, spitale noi şi multe multe alte trăsnăi, greu
de crezut, poate şi de cel mai naiva alegător din ţara noastră. Din păcate, nici nu s-a uscat cerneala pe decretul de numire al
primul Guvern Dragnea şi planul anti-puşcărie a fost pus în aplicare.
Este extrem de trist că un profesionist, recunoscut şi respectat, la un moment dat, s-a făcut preş în faţa lui Dragnea şi
Tăriceanu şi a aceptat să fie ministru la justiţie. De când a fost învestit, domnul Tudorel Toader numai prostii a făcut. Eu am
copii şi îl rog pe Dumnezeu să mă binecunvâteze şi cu nepoţi. Ca părinte sau bunic, nu poţi sta liniştit atâta vreme cât domnul
Tudorel Toader a rupt lacătul puşcăriilor şi a pus pe liber violatori, pedofili, tâlhari şi alţi infractori recidivişti, care nu au
aşteptat nici 48 de ore să se bucure de viaţa liberă şi s-au întors la vechile lor obiceiuri. Ştie, oare, domnul Tudorel Toader câte
infracţiuni comise în ultima vreme sunt rezultatul deciziei sale? Cât obraz să mai ai să te duci la catedră, ca profesor cu state
vechi şi fost rector al primei universităţi din România, întemeiată de Alexandru Ioan Cuza la 1861, şi să le spui studenţilor că
tu şti cu se împarte dreptatea şi vrei să-i înveţi şi pe ei?
Dragi colegi parlamentari din PSD şi ALDE. Aţi fraudat încrederea oamenilor care v-au ales! Aţi promis una şi aţi
făcut ceea ce vă dictează Dragnea şi Tăriceanu! Aş vrea să văd unul dintre voi ruşinat de înşelarea dascălilor cu salarii triple,
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de faptul că aţi discriminat medicii între ei, de faptul că aţi confiscat jumătate din creşterea punctului de pensie care se cuvenea
pensionarilor. Aveţi demnitatea să faceţi acest gest? Nu o să sper la un astfel de gest de demnitate, pentru că în tot parcursul
partidelor dumneavoastră, nu am întâlnit niciun politician onest cu el însuşi, în primul rând, şi cu alegătorii, în al doilea rând.
Nu sunt jurist de profesie, însă vasta mea experienţă din sectorul privat îmi dă dreptul să vă spun câteva vorbe despre
dezincriminarea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi mărturie mincinoasă. În legătură cu grupurile
infracţionale organizate, cei mai mulţi dintre noi ştiu că acestea sunt cele care au furat România sistematic, de 28 de ani, în
continuu. Da, fabrici, uzine, căi ferate, sisteme de irigaţii, aproape orice activ cu valoare a fost furat de aceste grupuri! Nu-l
lăsaţi pe Dragnea să fie premiantul furturilor tranziţiei din România! Despre minciună, în vechea tradiţie românească existau
sancţiuni extrem de dure. În dreptul roman, precum şi în dreptul contemporan, minciuna este cea mai odioasă piedică
împotriva înfăptuirii justiţiei. Domnul Călin mai poate să mintă câte neveste vrea, însă declaraţia în faţa unui judecător este o
declaraţie făcută cu mâna pe Cartea sfântă! Despre acest tip de oameni cred că nu ne judecă nimeni dacă spunem că nu au
niciun Dumnezeu, atunci când mint în faţa unui judecător!
Deputat
Claudiu Răcuci
***

Cu Tudorel ministru, în curând o să avem nevoie de vize și pentru UE
Doamnelor și domnilor deputați,
Stimați colegi,
Guvernul României a reușit să stabilească un nou prag al penibilului prin prestația jalnică a Ministrului Justiției
Tudorel Toader, vajnicul apărător al corupților care, mai nou, s-a apucat să reinterpreteze legile și regulamentele europene
după cum îi dă bine lui Dragnea.
Ultimele declarații ale lui Tudorel Toader, referitoare la raportul GRECO pe justiție, ar fi hilare dacă nu ar veni în
pragul preluării președinției Consiliului Europei de către România. În acest context sunt însă de o gravitate extremă și aduc
atingere serioasă imaginii României în plan internațional.
După ce Grupul Statelor împotriva Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a făcut public raportul pe
justiție referitor la România, în care făcea praf acțiunile PSD, spunând negru pe alb că modificările aduse legislației duc la
încălcarea gravă a standardelor anti-corupție, ministrul Tudorel iese cu tupeu la rampă și califică raportul ca fiind
neprofesionist și cu un caracter pur orientativ. Faptul a generat nu doar îngrijorare în rândul Uniunii Europene, ci și o reacție
rapidă a GRECO, care i-a răspuns clar că recomandările din raport sunt obligatorii și România trebuie să renunțe la
modificările făcute, noaptea ca hoții, legislației, în materie de justiție.
Iată cum slugărnicia față de Dragnea și PSD afectează grav interesele naționale ale României și pun în pericol
evoluția viitoare a țării noastre în plan internațional.
După o serie de gafe monumentale ale PSD și ale Guvernului Viorica Dăncilă, în plan internațional, această ieșire a
lui Tudorel Toader agravează și mai tare lucrurile.
Rezultatul acestei politici iresponsabile nu-l va simți însă Tudorel Toader și nici Dragnea sau Guvernul Dăncilă.
Oricum guvernul expiră în această vară... Rezultatul îl vor simți toți românii, în special prin creșteri de prețuri și instabilitate
economică. Raportul GRECO și reacția lui Tudorel sunt semnale foarte proaste pe piețele internaționale, ce vor face ca
moneda națională să se devalorizeze, euro să crească și o dată cu el și prețurile din România. În același timp, încrederea
investitorilor în România scade, iar acest lucru se traduce, pe de o parte, în mai puține investiții și mai puține locuri de muncă
iar, pe de altă parte, prin creșterea dobânzilor la care România se împrumută pe piețele internaționale pentru a plăti pensiile și
salariile.
Nu în ultimul rând, aceste acțiuni iresponsabile ne lasă din nou în afara spațiului de liberă circulație Schengen,
prelungind cu încă vreo câțiva ani statul la cozi, în vămi și pe aeroporturi, precum și obligativitatea Vizelor pentru SUA. Să
sperăm doar că, în urma acestei guvernări dezastruoase, nu vom avea nevoie de vize și pentru UE...
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Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
PNL spune NU desființării Pilonului II de pensii!

Stimați colegi,
PNL a început o campanie de informare și conștientizare pentru contribuabili referitoare la ce se întâmplă cu Pilonul II
de pensii și spune un NU hotărât asaltului Guvernului PSDragnea III asupra fondurilor de pensii administrate privat prin acest
Pilon!
Trebuie spus foarte limpede ceea ce Guvernele domnului Dragnea nu vor să recunoască: Guvernul Dăncilă a decis
întâi reducerea contribuției și intenționează în continuare să meargă mai departe, până la naționalizarea Pilonului II de pensii,
deoarece acest Pilon a acumulat deja, timp de 10 ani, o sumă uriașă, de aproximativ 9 miliarde de euro! Trebuie, de asemenea,
spus faptul că, dacă românii care lucrează și cotizează la Pilonul I o fac nu pentru ei înșiși în mod direct, ci, în primul rând,
pentru cei care sunt deja la pensie, cei care cotizează și la Pilonul II vor beneficia sigur de acei bani la pensia lor și, mai mult
decât atât, pe aceștia îi pot lăsa și moștenire urmașilor lor, în cazul unor evenimente tragice!
Este foarte important ca cetățenii contribuabili să știe exact care este diferența între fondurile de pensii publice care se
află într-un deficit major și cele administrate privat care au și randament, adică sistemul de pensii publice nu are randament, pe
când la Pilonul II există un randament al investițiilor! Astfel, banii cotizați la Pilonul II sunt investiți în titluri de stat, în piața
de capital și în alte instrumente financiare, astfel încât se obține un randament al fondurilor colectate la Pilonul II.
Doamnelor și domnilor deputați,
În aceste condiții cum poate explica PSDragnea acest demers incalificabil, prin care atacă tot mai furibund speranța
românilor din generațiile mai tinere la un viitor mai bun și mai sigur?!
De ce economiile românilor din conturile personale de pensii au fost reduse fără ca aceștia să-și dea acordul pentru un
astfel de demers abuziv?!
De ce intenționează Guvernul Dăncilă să elimine de tot Pilonul II de pensii, care a fost întâi redus în mod substanțial,
procentul contribuției ajungând de la începutul acestui an de la 5,1% la 3.75%?!
Ce se va întâmpla cu aceste fonduri acumulate în conturile românilor care au contribuit la Pilonul II de pensii și care
sunt deja substanțiale?! Aceste fonduri reprezintă, nici mai mult, nici mai puțin, decât proprietatea privată exclusivă a acestor
contribuabili!
Din păcate, de când s-a întors la guvernare, PSD în loc să guverneze în folosul țării și al cetățenilor săi, acesta atacă tot
ce funcționează bine în țara asta! Atacă mediul privat, împotriva căruia PSDragnea a pornit un asalt fără precedent, ale cărui
efecte nefaste se răsfrâng în mod indubitabil asupra întregii economii, dar atacă și șansele de dezvoltare ale României, deci,
implicit, și viitorul tuturor românilor!
Deputat
Robert Boroianu
***
PNL propune abrogarea Legii privind plata defalcată a TVA
Doamnă/domnule Președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
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Am inițiat și depus recent în Parlament, spre dezbatere și adoptare, împreună cu mai mulți colegi parlamentari liberali,
Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Considerăm acest demers absolut necesar și foarte justificat având în vedere faptul că efectele pozitive pe care
Guvernul PSD-ALDE le-a invocat atunci când a inițiat această controversată ordonanță nu au avut în niciun caz rezultatul
scontat, ci, dimpotrivă, plata defalcată a TVA nu a făcut altceva decât să bulverseze întreg mediul de afaceri, și așa destul de
greu încercat de toate celelalte modificări ale Codului Fiscal întreprinse în ultima perioadă de guvernanții PSD-ALDE.
Demersul PNL este cu atât mai mult unul justificat, cu cât, după cum arată datele statistice oficiale, măsura de plată
defalcată a TVA nu a condus, în niciun caz, la o creștere vizibilă a gradului de colectare a Taxei pe Valoarea Adăugată și nici
la o mai mare eficiență în privința combaterii evaziunii determinate de existența unor diferențe semnificative între TVA
încasată la bugetul de stat și cea declarată în conturi.
Astfel, după implementarea acestui sistem, începând cu 1 ianuarie a.c., situația nu s-a modificat în mod semnificativ cu
privire la creșterea remarcabilă a numărului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Adică persoanele
impozabile înrolate automat în sistem sunt la fel de puține, de aproximativ 18000, din care, din păcate, circa 12000 sunt agenți
economici aflați în insolvență.
Mai mult decât atât, impactul bugetar al acestei măsuri inventate de către guvernarea PSD-ALDE nu este deloc unul
relevant, creșterea promisă în acest sens a încasărilor din TVA nefiind una semificativă și care să aducă beneficii reale
bugetului. După primele două luni ale anului curent, statistica ne demonstrează că veniturile din TVA au crescut cu numai
7,8% față de perioada similară a anului 2017 și nu cu peste 16%, așa cum a preconizat Guvernul domnului Dragnea atunci
când a încercat să justifice luarea unei astfel de măsuri greoaie din multe puncte de vedere!
Doamnelor și domnilor deputați,
PNL consideră că prin astfel de măsuri, cum este plata defalcată a TVA, se amplifică în mod excesiv birocrația și
afectează în mod nejustificat costurile agenților economici de bună-credință, dar și activitatea ANAF, care suferă oricum de un
deficit important de personal.
Având în vedere toate aceste considerente, PNL propune abrogarea Legii nr. 275/2017 pentru aprobarea OG nr.
23/2017 privind plata defalcată a TVA și invită toții colegii parlamentari, și din Opoziție și de la Putere, să voteze această
propunere, având în vedere că mediul privat, adică motorul economiei românești, are nevoie ca de aer de stimulente importante
și facilități fiscale reale, precum și de predictibilitate pe termen mediu și lung pentru a avea astfel rezultate din ce în ce mai
bune, care să fie în măsură să susțină într-adevăr economia!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Proiectul drumului Craiova-Pitești e încă necopt, avertizează comisarul Crețu
Scrisoarea transmisă Guvernului României de Corina Crețu, Comisarul European pentru Politică Regională, este un
semnal de alarmă foarte puternic. Prin acest document, Comisia avertizează autoritățile de la București asupra riscului major
de a pierde fonduri europene substanțiale, pur și simplu din cauza incapacității noastre de a scrie proiecte serioase.
„Faptul că pregătirea proiectelor este foarte slabă şi prin urmare, concentrată pe un număr limitat de investiţii,
înseamnă că întârzierile înregistrate în implementarea acestor câteva proiecte ar putea conduce la dezangajări imediate în anul
respectiv, periclitând astfel nu numai axele prioritare pe transport din cadrul POIM - ţinând cont de aşteptările din sfera acestor
proiecte şi sumele aflate în joc - cât şi politica de coeziune în România în general”, se arată în scrisoarea Corinei Crețu.
Pentru regiunea Oltenia, documentul ridică o problemă foarte serioasă, pentru că avertizează asupra faptului că
proiectul drumului expres Craiova-Pitești este foarte slab: „Recent, autorităţile române au anunţat o listă de proiecte majore de
transport pe care doresc să le înainteze Comisiei în 2018, printre care […] eventual, Craiova-Piteşti. Salut faptul că noi
proiecte sunt în curs de pregătire spre a fi înaintate Comisiei, dar în acelaşi timp îmi exprim îngrijorarea faţă de nivelul scăzut
de maturitate al acestora”.
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Scrisoarea Comisarului Crețu ne dă o imagine mult mai clară asupra haosului și lipsei de profesionalism care domnesc
în ministerele conduse de Lucian Șova și Rovana Plumb. Guvernul nostru nu este în stare să își îndeplinească promisiunea de a
construi acest drum vital pentru dezvoltarea economică a regiunii Oltenia. Am aflat cu acest prilej care este situația reală a
drumului Craiova-Pitești. Nu suntem nici măcar în faza de proiect – suntem în faza în care Guvernul se gândește dacă să facă
un proiect!
Atrag atenția că, în anul centenarului, proiectul prioritar al administrației centrale ar trebui să fie conectarea tuturor
regiunilor țării prin drumuri moderne, potrivite nevoilor secolului XXI. Avem nevoie de un proiect de substanță, de o
investiție majoră în viitorul țării noastre.
Deputat
Ionuț Stroe
***
Mania grandorii și a puterii de care suferă liderii PSD-ALDE
După ce a pus în operă un pachet de măsuri fiscale care a bulversat economia, în numele unui sacrosant Program de
guvernare, acum, Liviu Dragnea, cuprins de o puternică vocație a ctitoriei, dorește să își lase amprenta asupra țării printr-un
document intitulat „Strategia de dezvoltare economică şi socială pe termen lung «România 2040»“. Un asemenea demers,
menit să marcheze destinele românilor pentru mulți ani de acum încolo, nu putea fi lăsat pe mâna oricui, așa încât va fi condus
de însuși liderul PSD. Toți experții par să fi dat bir cu fugiții din țară, iar viitorul națiunii riscă să depindă de un singur om.
În lipsa oricăror rezultate în actul guvernării, coaliția PSD-ALDE și-a stabilit ca prioritate să genereze, fără
întrerupere, maculatură și grafice colorate, prin care să arate cât de bine o va duce românul peste două decenii.
Însă, după cum se știe deja, majoritatea promisiunilor din documentele oficiale ale guvernării nu se regăsesc în
realitate, așa cum este cazul școlilor, spitalelor, autostrăzilor, veniturilor crescute ale românilor. Numai atacurile legislative
vizând slăbirea sistemului de Justiție se concretizează în fiecare zi de guvernare!
Iar dacă cineva are curaj să le arate liderilor PSD-ALDE cum este România reală, au grijă să găsească vinovații: de la
simplii cetățeni, care manifestă împotriva guvernului, și până la americani.
Totuși, motivele eșecurilor pe bandă rulantă în actul guvernării sunt mai mult decât evidente: nepriceperea crasă, lipsa
de pregătire a celor care ne conduc, exercitarea discreționară a puterii de o singură persoană, aplicarea consecventă a
modelului susținerii baronilor locali ș.a.
Oricâtă propagandă ar face actualii guvernanți, adevărul îi va ajunge întotdeauna din urmă, iar cifrele privind
colectarea veniturilor la bugetul de stat sunt doar o frântură din tabloul general.
Există o speranță. Mania grandorii și a puterii, de care suferă liderii PSD-ALDE, va fi curmată mai repede decât
aceștia se așteaptă. Românii o vor face în mod pașnic, la vot! Însă, vor dura ani buni pentru a repara tot răul făcut sistematic de
această guvernare toxică.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Pilonul II între a fi și a fi furat
Pensia privată obligatorie a fost introdusă în anul 2008, în mod obligatoriu pentru toate persoanele angajate care aveau
la acel moment până în 35 de ani și în mod opțional pentru persoanele care aveau la momentul respectiv între 35 și 45 de ani.
Românii s-au pus pe acumulat, adunând mai mult decât furnica, fie iarnă, fie vară, pentru o bătrânețe mai ușoară. Dar
ei nu știau pentru cine adună, fiindcă nimeni nu bănuia ce li se pregătea după 10 ani.
Astfel, greierele guvernamental, care a început să cânte melodia salariilor crescânde și a pensiilor mărite încă de vara
trecută, a pus ochii pe agoniseala celor ce au muncit și muncesc. Acetuia i se pare că au acumulat prea mult și le va fi prea ușor
la bătrânețe și, în lipsă de activitate, vor ieși să protesteze, ba pentru justiție, ba pentru pensia “prea mare de la stat”.
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Și, subtil, cum ne-au învățat nu numai noaptea ca hoții, ci și ziua ca tâlharii, au modificat și au substituit vreo 2,1
miliarde de lei de la poporul muncitor. Ei se jură că nu fură, dar „rața” a apărut o dată cu Programul de Convergență 20182021.
Și ușor, ușor, Autoritatea de Supraveghere Financiară vine cu o modificare pentru ca haiducia guvernului să fie
evidentă prin iunie, când vor prelua întreg Pilonul II pentru a ne face viața “mai ușoară”.
Prin acest capitalism sălbatic - măsuri luate pe genunchi, modificări periodice la legea pensiilor, a salariilor, a codului
fiscal și având o creștere economică artificială, care nu susține majorările, ne pierdem demnitatea unui stat european.
Odată ajunși la pensie, vom recita refrenul “Cri, cri, cri, viață gri, nu credeam că o să mai vii”, ca urmare a cântecului
greierului guvernamental din această vară “pensia voastră-i tot a noastră”.
Dragi colegi, vă invit să fim conștienți de responsabilitățile pe care le avem și să ne unim eforturile pentru a ajunge la
bunăstarea reală a fiecărui cetățean al acestei țări !
Deputat
Vasile Gudu
***
 Întrebări
Adresată domnului Răzvan Teohari Vulcănescu, vicepreşedinte însărcinat cu exercitarea
atribuţiilor de preşedinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Distribuirea cardurilor de sănătate
Stimate domnule vicepreşedinte,
Peste 700.000 de carduri de sănătate emise în 2013 vor expira în acest an, urmând să fie înlocuite cu altele noi care,
conform declaraţiilor reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, vor fi distribuite către titulari prin intermediul
Poştei Române.
Având în vedere că, începând cu 1 mai 2015, cardul naţional de sănătate a devenit deveni unicul sistem de validare şi
decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vă rog să prezentaţi stadiul fizic al procesului de
tipărire a noilor documente precum şi modalitatea practică prin care acestea ar urma să ajungă efectiv în posesia asiguraţilor.
În condiţiile în care, conform informaţiilor mele, sute de mii de carduri de sănătate emise în ultimi cinci ani nu au
intrat încă în posesia titularilor, fiind returnate emitentului de către Poşta Română, vă rog să menţionaţi dacă aţi identificat şi
alte canale de distribuţie a acestora către asiguraţi.
De asemenea, vă rog să precizaţi în ce condiţii vor putea beneficia de servicii medicale asiguraţii care, independent de
voinţa lor, nu vor intra în posesia noilor carduri de sănătate până în momentul expirării vechilor documente.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Sistarea transmisiei analogice terestre a programelor TVR
Stimate domnule ministru,
Începând cu data de 1 mai 2018, odată cu sistarea de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a transmisiei
analogice terestre a programelor Televiziunii Române, peste 100.000 de cetăţeni care domiciliază în zonele rurale izolate sau
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greu accesibile ale ţării nu mai pot recepţiona liber aceste producţii, fiindu-le practic îngrădit dreptul la informare garantat prin
Constituţie.
În condiţiile în care termenul pentru efectuarea tranziției la transmisia digitală terestră a fost prorogat prin acte
normative succesive până la data de 31 decembrie 2019, vă rog să precizaţi, Domnule ministru, de ce a fost sistată cu peste 18
luni mai devreme emisia programelor publice de televiziune în sistem analogic în banda de frecvențe radio 174 – 230 MHz –
VHF?
De asemenea, vă rog să menţionaţi ce măsuri aţi dispus pentru informarea prealabilă a populaţiei afectate de această
decizie şi cum vor fi compensate cheltuielile pe care aceasta va fi obligată să le efectueze pentru procurarea şi instalarea
echipamentelor tehnice necesare care să le permită recepţionarea din nou a programelor publice de televiziune?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Strategii şi programe pentru diminuarea numărului de mame minore
Stimată doamnă ministru,
Anual, la noi în ţară se înregistrează 8.500 de mame minore şi s-a ajuns la situaţia în care din 1.000 de femei care nasc
43 sunt fete care nu au împlinit încă 18 ani. Din păcate, vârsta la care acestea devin mame este din ce în ce mai fragedă.
Statisticile World Vision România arată că 10% dintre mamele care nasc anual în ţara noastră sunt adolescente, iar ţara noastră
este pe primele locuri în Europa în ceea ce priveşte numărul fetelor care devin mame înainte de majorat.
Mamele minore pot avea probleme de sănătate în timpul sarcinii, iar probabilitatea să abandoneze nou-născutul este
foarte mare. Peste 40.000 de copii sunt abandonaţi în România. La această cifră se adaugă alţi 300.000 de copii lăsaţi în grija
rudelor de către părinţi care nu şi-au permis să-i întreţină.
Statisticile sunt îngrijorătoare, iar autorităţile trebuie să găsească soluţii pentru acest fenomen care devine tot mai acut
în fiecare zi.
Vă întreb doamnă ministru:
1. Ce strategii şi programe aveţi pentru diminuarea
numărului de minore care devin mame?
Menţionez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiţiei
Problemele cu care se confruntă personalul din sistemul de probațiune
Stimate domnule ministru,
Am primit la cabinetul meu parlamentar un memoriu cu privire la problemele cu care se confruntă personalul din
sistemul de probațiune.
Astfel. sistemul de probaţiune a fost înființat ca alternativă la pedeapsa închisorii cu executare efectivă, și este de
menționat aportul său în ceea ce priveşte reducerea costurilor sociale legate de cheltuielile efectuate cu încarcerarea
persoanelor condamnate penal. Raportat la atribuţiile şi responsabilităţile de serviciu, personalul de probaţiune este expus unei
supraîncărcări de sarcini, având în vedere orientarea instanţelor de judecată către sancţionarea cu măsuri alternative închisorii a
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persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cea mai mare parte a acestora fiind dată în competenţa consilierilor de probaţiune care
supraveghează minori şi majori faţă de care instanţa de judecată a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei închisorii,
amânarea aplicării pedepsei închisorii, măsuri educative neprivative de libertate sau liberarea condiţionată din penitenciar.
De menționat este faptul că în urma noilor atribuţii conferite de legislaţia penală (Noul Cod Penal-Legea nr.286/2009;
Legea nr. 253/2013, Legea nr.252/2013), sistemul de probaţiune funcţionează în deficit de resurse umane și materiale (spaţii
insuficiente, neiluminte, inadecvat pozitionate, lipsa asigurării pazei etc.) şi va funcţiona în acest mod şi în perioada următoare,
chiar şi cu noile ajustări de personal (187 de posturi scoase la concurs naţional în anul trecut).
În acest sens, precizăm că potrivit centralizării datelor statistice în Raportul de activitate pe anul 2017 al Direcţiei
Naţionale de Probaţiune, 552 de consilieri de probaţiune (totalul persoanelor angajate) au avut în evidenţă un nr. de 90546 de
persoane supravegheate (condamnate la pedeapsa închisorii cu suspendare, liberate condiţionat din penitenciar, sancţionate cu
măsuri educative sau cu amânarea aplicării pedepsei închisorii) şi au evaluat şi întocmit rapoarte la solicitarea instanţelor de
judecată sau a parchetelor pentru un nr. 8840 de persoane inculpate. Prin comparație, în cadrul Administrației Naționale a
Penitenciarelor la finele anului 2017, activau un număr de 12734 de angajați care au gestionat un efectiv total de 23.450 de
persoane aflate în detenție.
Astfel, multitudinea responsabilităţilor şi volumul mare de muncă au creat o presiune foarte mare asupra consilierilor
de probaţiune, generând o uzură fizică şi psihică accentuată, resimţită tot mai mult în sistem, cu implicaţii nefaste în plan
personal, dar şi asupra rolului important pe care aceştia îl au în sistemul de justiţie. În aceste condiţii, sistemul de probaţiune,
se vede, aşezat pe o poziţie de inferioritate în sistemul de justiţie română, în totală contradicţie cu aportul său la eficienţa
sancţiunii penale neprivative de libertate şi cu poziţia pe care această activitate o are în viziunea justiţiei europene.
Este important de precizat, că un consilier de probaţiune nu are o muncă de natură administrativă, responsabilităţile
sale în actul de justiţie fiind de natură decizională, cu impact direct asupra individualizării sancţiunii penale şi modului de
executare al acesteia, ceea ce presupune un proces de management permanent, acesta însemnând, printre altele, atribuţii în
agravarea sau relaxarea condiţiilor de executare a sancţiunilor şi pedepselor neprivative sau chiar revocarea acestora, cu
consecinţa încarcerării persoanelor.
De asemenea, nu poate fi exclusă şi diversitatea activităţii unui consilier de probaţiune, din prisma categoriilor de
persoane (minori şi majori inculpaţi, majori condamnaţi la pedeapsa închisorii cu suspendare sub supraveghere sau faţă de care
s-a dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii, minori aflaţi în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate,
persoane liberate condiţionat din penitenciar) cărora li se adresează.
Consilierul de probațiune necesită o pregătire multidisciplinară exclusiv universitară şi criteriile de selecţie a
consilierilor de probaţiune, sunt subsecvente unei singure categorii profesionale din sistem, aceea a magistraţilor.
In raport cu celelalte categorii de personal din Ministerul Justiţiei, consilierul de probaţiune are un contact direct cu
persoane inculpate sau condamnate penal, precum şi cu instituţiile din comunitate implicate în executarea sancţiunilor
neprivative. Raportat la problematica interacţiunii sociale sunt de subliniat riscurile pe care aceste interacţiuni /contacte directe
de tip „faţă în faţă” (fie la sediul serviciului de probaţiune, fie la locuinţa persoanei supravegheate) le presupun atât în ceea ce
priveşte sănătatea fizică şi psihică, cât şi integritatea corporală, ştiut fiind faptul că în evidenţa consilieri de probaţiune se află
persoane diagnosticate cu tuberculoză, hepatita B, hepatita C sau alte boli infecto-contagioase, persoane dependente de
alcool/droguri ori persoane cu potenţial crescut de agresivitate.
Ca atare, în absenţa sistemului de probaţiune şi a eforturilor susţinute întreprinse de consilierii de probaţiune pentru a
gestiona şi supraveghea un număr atât de mare de cazuri, multe dintre cele 90546 de persoane supravegheate ar fi ajuns în
mediul penitenciar, sporind astfel aglomerarea din unităţile de detenţie şi grevând bugetul de stat. De asemenea, este de
precizat că un număr semnificativ din persoanele supravegheate de către consilierii de probaţiune sunt orientaţi sau motivaţi de
către aceştia din urmă să îşi consolideze inclusiv situaţia profesională, fiind astfel integraţi în muncă, una din consecinţele
astfel generate fiind impactul pozitiv în ceea ce priveşte plata contribuţiilor către stat (impozite, taxe, cotizare la sistemul de
pensii, sănătate, asigurări sociale, etc.).
Având in vedere cele mai sus expuse, raportat la problemele cu care se confruntă sistemul de probaţiune, vă rugăm să
ne precizaţi care sunt perspectivele viitoare în ceea ce priveşte:
- Implicarea Ministerului de Justiție în promovarea sistemului de probațiune si a masurilor alternative pe care acest sistem le
gestionează/supraveghează:
- Subdimensionarea personalului raportat la complexitatea atributiilor şi la numărul mare de persoane aflate în evidentă
(respectiv angajarea de noi consilieri)
- Lipsa unor condiții adecvate de muncă (spaţii insuficiente, neiluminte, inadecvat pozitionate, lipsa pazei etc.)
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- Tergiversarea adoptării unui nou statut al consilierilor de probaţiune, în acord cu poziţia în sistemul de justiţie penală şi cu
atribuțiile sporite conferite (deși demersurie au fost inițiate de către Direcția de Probațiune încă din anul 2013).
Aștept răspuns în scris.
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Problema recalculării pensiilor pentru grupele I si II de muncă, pentru cetățenii care au ieșit la pensie înainte de anul
2011, in judetul Suceava
Stimată doamnă ministru,
Vă rog să-mi răspundeți care este termenul la care vor fi recalculate toate pensiile pentru grupele I si II de muncă,
pentru cetățenii care au ieșit la pensie înainte de anul 2011, in județul Suceava. Recalcularea pensiilor conform Legii
nr.192/2015 se aplică pentru acei pensionari care au lucrat în fostele grupe I și /sau a II-a de muncă, dar care nu au beneficiat
de măsurile de majorare aplicate anterior (în perioada 2008 – 2011) pentru că la determinarea punctajului mediu anual al
acestor pensionari numărul total de puncte realizate s-a împărțit la un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general,
prevăzut de legea cadru.
Aștept răspuns în scris.
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici, Ministerul Finanţelor Publice
Efectele formularului „7 în 1“
Domnule ministru,
În ședința de guvern în care a fost propusă OUG nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, premierul Viorica Dăncilă declara că, prin utilizarea noului formular pentru
declararea veniturilor, „cetățenii vor avea mai puțin timp de petrecut pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale, iar ANAF va
putea lucra mai repede, mai bine și cu costuri mai mici pentru a procesa declarațiile și a emite deciziile de impunere“.
De asemenea, și dvs. ați declarat că ordonanța schimbă fundamental mecanismul de depunere a formularelor de către
contribuabil, trecând de la un sistem cu șapte declarații pentru persoanele fizice la o singură declarație unică. Astfel,
formularul ar trebui să ducă la o simplificare radicală a tot ceea ce înseamnă birocrația la nivelul Fiscului.
De curând, pe site-ul ANAF a apărut noul model de declarație „7 în 1“. Astfel, formularul 212, folosit pentru
declararea venitului realizat în anul 2017, a impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de
persoanele fizice începând cu anul 2018, conține 40 de pagini, din care doar 30 de pagini sunt instrucțiuni de completare.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. În ce constă simplificarea procedurilor de declarare a veniturilor, în condițiile în care formularul 212 conține 30 de
pagini de clarificare a modului de completare?
2. Care este timpul mediu pentru citirea instrucțiunilor și completarea formularului 212?
3. Având în vedere că noua declarația va fi completată, cel mai probabil, cu sprijinul funcționarului de la ghișeul ANAF,
cum apreciați ca va afecta activitatea ANAF?
4. Cum vor putea contribuabilii să conteste în instanță sumele pe care le va percepe ANAF-ul, având în vedere că
declarația este una cu titlu executoriu?
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale
Guvernul PSD-ALDE vinde iluzii pensionarilor
Doamnă ministru,
Într-o declarație recentă, Liviu Dragnea a afirmat că „PSD a fost, este şi va fi partidul care susţine fără ezitare o viaţă
mai bună pentru pensionari“. Este o declarație care vine într-un contrast puternic cu măsurile privind pensiile din momentul
preluării guvernării de coaliția PSD-ALDE. Aceasta a avut doar grija pensiilor speciale și a creșterii veniturilor celor care fac
parte din structurile de partid. La toate propunerile de creșteri, pensionarii obișnuiți nu au fost luați în calcul, pentru că, o
spune tot Liviu Dragnea, „este complicat“. Însă, lucrul cel mai „simplu“ avut în vedere pare să fie naționalizarea Pilonului II
de pensii. Atât din afirmațiile dumneavoastră, cât și cele ale Ministrului de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, înțelegem că
urmează să fie prezentată „viziunea“ executivului privind noua lege a pensiilor.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări:
1. Ce document va fi lansat spre dezbatere luna viitoare: o declarație de intenție, o strategie, o promisiune fără acoperire
sau o propunere de lege care să ajungă în Parlament pentru dezbatere și adoptare?
2. Coaliția PSD-ALDE a promis pensii mai mari din luna iulie 2018. Când estimați că vor putea intra în plată aceste
creșteri, având în vedere că nu a fost declanșat nici un proces legislativ pentru un subiect atât de „complicat“?
Solicit răspuns scris.

Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Asigurare integrală plată salarizare și contribuții aferente în unitățile de învățământ
Doamnă/domnule ministru,
Ca urmare a aplicării prevederilor art. 38 alin (3) lit. d) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, s-a constatat că plata salariilor aferente lunii Aprilie 2018 nu poate fi asigurată integral din suma repartizată de către
Ministerul Educației Naționale.
Astfel, după aprobarea ștatelor de plată prin programul informatic EDUSAL, doar pentru județul Teleorman, pentru
luna Aprilie 2018 este necesară suplimentarea deschiderii de credite bugetare astfel:
- Necesar de suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă – 1.160.000 lei;
- Necesar de suplimentare pentru unitățile de învățământ special – 39.409 lei.
Având în vedere faptul că deschiderile de credite către toate unitățile de învățământ au fost efectuate în limita creditelor
deschise de către Ministerul Educației Naționale, fără a asigura plata integrală a salariilor și contribuțiilor aferente pentru luna
Aprilie 2018, vă rog să-mi comunicați:
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-

Aveți în vedere acoperirea integrală a sumelor necesare pentru plata salariilor și a contribuțiilor aferente pentru luna
Aprilie 2018?
Dacă da, când vor primi Inspectoratele Școlare integral sumele necesare pentru plata salariilor și a contribuțiilor
aferente pentru luna Aprilie 2018?
Aveți o situație la nivel național pe județe pentru a se cunoaște câte Inspectorate Școlare Județene nu au primit integral
sumele necesare pentru plata salariilor și a contribuțiilor aferente pentru luna aprilie 2018?
Ce măsuri aveți în vedere pentru ca astfel de cazuri să nu mai existe pe viitor și profesorii să fie plătiți
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Mara Calista
***

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Includerea în Regulamentul de sporuri și a personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile
de boli infecțioase
Doamnă ministru,
Controversata Lege nr.153/2017 continuă să aducă nemulțumiri celor care lucrează în sistemul de sănătate și aici mă
refer la Regulamentul de sporuri care a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.153/2018 unde continuă să existe prevederi
contradictorii în sensul:- Art.2 lit.c) pct.(i) și pct.(iii) prevede faptul că se încadrează în condiții deosebit de periculoase
personalul care lucrează în locuri de muncă unde este expus la îmbolnăviri cu agenți cu transmitere aerogenă(
ex.gripă,rujeolă,varicelă,meningită TBC etc) și expunere biologic TBC,HIV,SIDA sau virusuri hepatită B,C,D și cel expus
riscului de contagiune ridicat.
Cu toate acestea în baza Anexei nr.2 articol unic litera A pct.14 se prevede, că se încadrează în condiții deosebit de
periculoase și se acordă sporul cuprins între 55% și 85% din salariul de bază doar personalului de specialitate medico-sanitar și
auxiliar sanitar, care își desfășoară activitatea în secțiile sau în compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiți bolnavii de
HIV/SIDA, laboratoarele ce deservesc aceste paturi și structura de specializare de zi HIV/SIDA, fără însă a mai fi menționat și
personalul care lucrează cu agenți cu transmitere aerogenă și hepatite B,C,D. Aceștia sunt incluși doar la condiții periculoase și
beneficiază de sporul prevăzut la art.7 alin.(1) lit.a de la cap.II anexa II la legea cadru 153/2017, după cum urmează: spor de la
15% până la 25% din salariul de bază:
- personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile de boli infecțioase,
- personalul de specialitate medico-sanitar din secții și compartimente cu paturi de boli infecțioase.
Astfel, între aceste două categorii de personal s-a creat o mare discrepanță,având în vedere că în fapt activitatea
acestora are loc în aceleași condiții deosebit de periculoase, mai ales că până la apariția acestui regulament acestia lucrau în
condiții deosebit de periculoase.
În acest sens, vă rog să aveți amabilitatea să îmi comunicați ce măsuri concrete veţi lua pentru a remedia această
situaţie, pentru a include corect personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile de boli infecțioase în
grupa de personal care își desfășoară activitatea” în condiții deosebit de periculoase”, conform art.2 lit.c) pct(i) din
Regulamentul
de
sporuri.
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Viorica Cherecheş
***
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Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Stadiul Sălii Polivalente din Timișoara, Timiș
Compania Națională de Investiții nu a anunțat oficial dacă proiectul de construcție a unei noi Săli Polivalente va fi
demarat. Președintele Consiliului Județean, Călin Dobra, declarând următoarele: „Sala polivalentă, la momentul acesta, este un
proiect pe lista-sinteză a Ministerului Dezvoltării. Cei care finanțează această investiție analizează cea mai bună poziție și
legalitatea terenurilor puse la dispoziție de CJ Timiș și Primăria Timișoara. Documentația este depusă și așteptăm aprobarea
investiției”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este stadiul analizei în ceea ce privește construcția sălii polivalente?
2. Când veți finaliza analiza documentației pentru a anunța locația construcției viitoarei săli polivalente?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Construirea unui nou stadion în Timișoara, Timiș
Conform declarației președintelui CJ Timiș, Călin Dobra, în ceea ce privește construirea unui nou stadion în orașul
Timișoara: „Timișoara trebuie să aibă un stadion nou și modern! Reafirm cu toată tăria angajamentul de a construi un stadion
nou pe locul «bătrânului» Dan Păltinișanu. Ca proprietar, Consiliul Județean Timiș va demara un proiect integrat în cadrul
căruia va fi stipulat în mod clar faptul că demolarea și noua construcție vor fi în același pachet, iar licitația va fi lansată pe
aceste coordonate, adică demolarea va fi doar o etapă din construcția stadionului”.
Și conform afirmației domnului președinte că nu este îndeajuns o „cosmetizare” a vechiului stadion deoarece starea de
degradare a tribunelor este avansată, fiind necesară construcția unui stadion nou modern.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Este prevăzută construcția unui stadion nou la Timișoara?
2. În acest context, ce sumă va aloca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru construirea unui
stadion nou la Timișoara?
3. Acest proiect se va realiza prin intermediul Companiei Naționale de Investiții?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Cazurile revoltătoate din jud. Timiș și jud. Vrancea
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Inspectoratul Școlar Județean Timiș au deschis anchete cu privire la două
presupuse relații nepotrivite dintre directoarea Liceului de Artă din Focșani și un elev, respectiv profesoara de Română și un
elev din orașul Făget.
În cazul Liceului de Artă din Focșani, directoarea apărea în ipostaze intime cu elevul de 18 ani în fotografii publicate
în mediul virtual. Iar în cazul din Timiș, mama elevului de 16 ani a depus o plângere la Inspectoratul Școlar Județean Timiș,
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lăsând ca dovadă mesajele schimbate de cei doi care evidențiază existența un dialog intim între profesoara de Română și
minorul de 16 ani.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Inspectoratele județene Vrancea și Timiș v-au informat cu privire la cele două cazuri? Există anchete în desfășurare la
nivel județean?
2. Ce măsuri va lua Ministerul Educației Naționale în ceea ce privește aceste două cazuri?
3. Ce măsuri va lua Ministerul Educației Națonale ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple pe viitor?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Proiectul „Drum de legătură autostrada Arad– Timișoara–DN 69”
Conform comunicatului de presă al CNAIR din 23 februarie 2018: „Obiectivul general al proiectului „Drum de
legătură autostrada Arad – Timișoara–DN 69” constă în realizarea conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara și alte
drumuri naționale și județene conexe, în vederea descărcării traficului rutier de pe autostrada Arad–Timișoara, cu scopul
creșterii mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivității
economice și la îmbunatățirea condițiilor în transportul rutier de mărfuri și călători și la reducerea emisiilor poluante prin
eliminarea/reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport”.
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, printr-o scrisoare dură adresată Ministerului
Transporturilor atrage atenția: „În ceea ce priveşte pregătirea proiectului, licitaţia şi gestionarea, vă recomand să evitaţi
metodele care au dus la întârzieri de proiect şi depăşiri de costuri în trecut”.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este stadiul proiectului „Drum de legătură autostrada Arad– Timișoara–DN 69” ?
2. Când va începe efectiv realizarea drumului de legătură autostrada Arad– Timișoara–DN 69?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
Direcția proiectelor europene de securitate cibernetică
În cadrul proiectului demarat alături de Serviciul Român de Informații, instituția CERT-RO se angajează în proiectul
de “dezvoltare și consolidare a capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate
cibernetică“ conform declarațiilor oficiale.
Proiectul este finanțat în mare parte din surse europene (85%) și 15% provenind de la bugetul de stat, în total în
valoare de 30 de milioane de euro, pentru realizarea unui sistem de alertă timpurie și informare în timp real ce va urmări:
“- Dezvoltarea unui sistem național de avertizare în timp real a persoanelor fizice și/sau juridice vizate de atacuri cibernetice
și/sau afectate de incidente cibernetice, precum și pentru informarea și cooperarea cu autoritățile competente;
-Sporirea rezilienței infrastructurilor cibernetice ce asigură funcționalități de utilitate publică ori asigură servicii ale societății
informaționale (sisteme informatice, aplicații aferente, rețele și servicii de comunicații electronice).

60

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 14 - 2018
Săptămâna 14 - 18 mai 2018
-Îmbunătățirea capabilităților CERT-RO de prevenire, identificare, analiză și răspuns la incidentele cibernetice.”
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este starea actuală a proiectului? Ce pași au fost realizați în acest sens?
2. Când se preconizează a fi finalizat proiectul?
3. Acest proiect va reuși să impiedice cu succes impactul anual negativ al atacurilor de tip cyber?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Lămuriri cu privire la îmbunătățirea educației financiare a românilor
Conform unui studiu realizat de KPMG, la solicitarea APPA, România se află printre ultimele state din Europa în
domeniul educației financiare, în urma unor state ca Ungaria, Bulgaria sau Polonia.
Slaba înțelegere a instrumentelor și resurselor financiare este cauzată de inexistența unui program specializat de
educare si formare a românilor în sfera financiară. Aceste cunoștințe permit alocarea eficientă a resurselor pe termen lung și
scurt ce pot influența imbunătățirea economiei naționale.
Subliniind rata de 21% a educației financiare în România, în comparație cu media europeană de 52% sau cu cea de
65% în țările nordice se deduce că doar 1 din 5 adulți are o bună înțelegere a conceptelor financiare.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Există vreun proiect oficial de îmbunătățire a cunoștințelor financiare? Dacă da, în ce stadiu se află acesta?
2. În condițiile în care România este mult sub media europeană în domeniul alfabetizării financiare, reprezintă aceasta o
prioritate pentru Ministerul Educației Naționale?
3. Există la momentul actual personal calificat de realizare a educației financiare? Dacă nu care sunt metodele de
pregătire a acestuia?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Dezangajarea fondurilor europene
România riscă să piardă, prin dezangajare, fonduri europene în valoare de 561,73 de milioane de euro din Programul
Operațional Regional, gestionat de autoritatea de management din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale ca urmare a
faptului că banii alocați nu sunt cheltuiți într-o anumită perioadă, în urma declarațiilor următoare:
- „Ținta minimă de realizat pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2018, la nivelul Programului Operational
Regional este în sumă de 858,8 milioane euro.
-Până în prezent, suma FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională - n.r.) realizată la nivelul programului este în valoare
de 87,71 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitati spre rambursare de la CE. Conform graficelor de
depunere a cererilor de rambursare transmise de beneficiari, valoarea FEDR previzionată a fi declarată până la sfârșitul anului
2018 este de 236,23 milioane euro.
-Rezultă astfel o sumă FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional Regional în valoare de 561,73
milioane euro”.
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În luna februarie 2018, Programul Operațional Regional 2014-2020 avea o rată de absorbție de numai 0,37% din
fondurile oferite de Uniunea Europeană.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. În ce stadiu se află programul demarat în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale ce constă în transferarea
Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri?
2. Pentru contractele ce vor fi semnate până la sfârșitul anului 2018, poate bugetul de stat să finanțeze aceste proiecte în
lipsa cofinanțării de la Uniunea Europeană?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Situația pierderii fondurilor europene prin dezangajare
România riscă să piardă, prin dezangajare, fonduri europene în valoare de 561,73 de milioane de euro din Programul
Operațional Regional, gestionat de autoritatea de management din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale ca urmare a
faptului că banii alocați nu sunt cheltuiți într-o anumită perioadă, în urma declarațiilor următoare:
- „Ținta minimă de realizat pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2018, la nivelul Programului Operational
Regional este în sumă de 858,8 milioane euro.
-Până în prezent, suma FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională - n.r.) realizată la nivelul programului este în valoare
de 87,71 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitati spre rambursare de la CE. Conform graficelor de
depunere a cererilor de rambursare transmise de beneficiari, valoarea FEDR previzionată a fi declarată până la sfârșitul anului
2018 este de 236,23 milioane euro.
-Rezultă astfel o sumă FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional Regional în valoare de 561,73
milioane euro”.
În luna februarie 2018, Programul Operațional Regional 2014-2020 avea o rată de absorbție de numai 0,37% din
fondurile oferite de Uniunea Europeană.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. În ce stadiu se află programul demarat în comun cu Ministerul Fondurilor Europene ce constă în transferarea
Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri?
2. Pentru contractele ce vor fi semnate până la sfârșitul anului 2018, poate bugetul de stat să finanțeze aceste proiecte în
lipsa cofinanțării de la Uniunea Europeană?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Răzvan Teohari Vulcănescu, președintele CNAS
Remedierea problemelor sistemului informatic PIAS
Domnule președinte,
Încetarea contractului cu firma care asigura mentenanța PIAS a lăsat sistemul într-o situație inacceptabilă, având în
vedere natura informațiilor stocate în cadrul platformei – date cu caracter special.
La începutul lunii aprilie, Colegiul Medicilor din județul Alba a sesizat CNAS faptul că certificatul de securitate al
portalului dosarului electronic de sănătate era expirat de 20 zile la acea dată.
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Întreruperea sistemului afectează deopotrivă medici, farmaciști și pacienți. Timpul de muncă al medicilor se
prelungește, timpul de așteptare al pacienților este mai mare, serviciile nevalidate înseamnă servicii neplătite pentru medici,
există probleme cu rețetele care se eliberează fracționat pentru pacienții cronici etc.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule președinte, când veți lua măsurile necesare pentru neutralizarea
consecințelor nefuncționării PIAS, remedierea definitivă a problemelor sistemului informatic și tragerea la răspundere a
tuturor celor care au contribuit la crearea acestei situații inacceptabile, în care medicii, farmaciștii și pacienții pierd energie,
timp și bani?
Menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Remedierea problemelor sistemului informatic PIAS
Stimată doamnă ministru,
Încetarea contractului cu firma care asigura mentenanța PIAS a lăsat sistemul într-o situație inacceptabilă, având în
vedere natura informațiilor stocate în cadrul platformei – date cu caracter special.
La începutul lunii aprilie, Colegiul Medicilor din județul Alba a sesizat CNAS faptul că certificatul de securitate al
portalului dosarului electronic de sănătate era expirat de 20 zile la acea dată.
Întreruperea sistemului afectează deopotrivă medici, farmaciști și pacienți. Timpul de muncă al medicilor se
prelungește, timpul de așteptare al pacienților este mai mare, serviciile nevalidate înseamnă servicii neplătite pentru medici,
există probleme cu rețetele care se eliberează fracționat pentru pacienții cronici etc.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, când veți lua măsurile necesare pentru neutralizarea
consecințelor nefuncționării PIAS, remedierea definitivă a problemelor sistemului informatic și tragerea la răspundere a
tuturor celor care au contribuit la crearea acestei situații inacceptabile, în care medicii, farmaciștii și pacienții pierd energie,
timp și bani?
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată Lucian Şova, ministrul Transporturilor
Măsuri pentru susținerea turismului feroviar de epocă
Stimate domnule ministru,
Doresc să vă aduc la cunoștință o situație de mare interes nu numai pentru economia orașului Zlatna, ci și pentru
situația socială a locuitorilor acestui oraș. Au trecut mai mult de patru ani de când primăria orașului Zlatna, județul Alba, a
reconstituit un tren de epocă pentru calea ferată normală, compus dintr-o locomotivă cu abur, un vagon clasă și un vagon
restaurant. Prin acest proiect, autoritatea locală a dorit să facă un pas important în dezvoltarea turismului feroviar de epocă,
activitate care înainte de anul 2000 înregistra rezultate de excepție. Chiar dacă garnitura acestui tren reprezintă un unicat
pentru țara noastră, aceasta este neutilizată din 2016!
Problemele semnalate de către oficialii locali sunt legate de reglementări stufoase, birocrație, dar și de taxe/tarife
exagerate, elaborate de către cei de la A.F.E.R. București.
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În calitate de parlamentar de Alba, consider că, pentru a veni în sprijinul dezvoltării turismului feroviar de epocă,
reglementările trebuie regândite, iar tarifele reanalizate. De asemenea, o altă problemă este constituită de faptul că, deși S.C.
R.C. - C.F. TRANS S.R.L Brașov a demontat în anul 2014, provizoriu și în interesul firmei, macazele 1-3 din punctul de
încrucișare de trenuri Feneș în baza avizului C.T.E. nr. 26101.07.2014, nici astăzi aceste macaze nu au fost repuse în starea
inițială, firma refuzând și tergiversând lucrările fără un motiv justificat.
În acest sens, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, să îmi precizați care sunt măsurile pe care le veți
întreprinde, la nivelul ministerului pe care-l conduceți, pentru a soluționa problemele enumerate, astfel încât trenul de epocă să
funcționeze pe teritoriul U.A.T. Zlatna, pe ruta Feneș-Zlatna Călători și retur, dând astfel o șansă reală turismului feroviar de
epocă și în egală măsură dezvoltării comunității respective?
Menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Stadiul lucrărilor la autostrada A 10 Sebeș - Turda
Stimate domnule ministru,
Una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura rutieră din România o reprezintă autostrada A 10 Sebeș Turda, care ar urma să ușureze foarte mult traficul din această zonă a României, contribuind totodată la reducerea
semnificativă a numărului accidentelor de circulație.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, care este stadiul lucrărilor pe fiecare
dintre cele 4 loturi ale acestei autostrăzi, dacă există întârzieri în execuție și care este cauza acestora, precum și care este
termenul preconizat de deschidere a traficului pe fiecare dintre cele trei loturi ale autostrăzi A 10 Sebeș - Turda.
Menționez că doresc răspund scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Derularea de programe pentru educație alimentară în școlile din România
Stimate domnule ministru,
Educația pentru o alimentație sănătoasă și încurajarea consumului de alimente sănătoase, în rândul copiilor și tinerilor,
constituie o preocupare foarte importantă în spațiul european.
În acest context, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, dacă la nivelul școlilor din România se desfășoară
programe dedicate realizării educației alimentare a copiilor și tinerilor și în ce constau aceste programe.
Menționez că doresc răspund scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
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***

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Măsuri pentru stoparea apariţiei de noi cazuri de rujeolă la copiii din judeţul Suceava
Doamnă ministru,
Dacă am contabilizat bine, cred că sunteţi al şaselea ministru al sănătăţii din România căruia îi atrag atenţia asupra
faptului că Judeţul Suceava înregistrează o incidenţă foarte ridicată, mult peste media naţională, în ceea ce priveşte bolile
transmisibile, care afectează în special elevii şi preşcolarii, deoarece aceştia interacţionează în interiorul unităţilor de
învăţământ.
O cauză principală o reprezintă slaba imunizare a copiilor, chiar şi pe componentele principale, cuprinse în programul
naţional de imunizare: vaccinul hepatic, ROR, BCG etc. În acest sens, merită să vă informez asupra faptului că Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Suceava a monitorizat gradul de inumizare a copiilor şi a constatat faptul că, la nivelul judeţului,
există localităţi unde sunt rata de imunizare a copiilor este şi de sub 50%, ceea ce ridică şi mai mult riscul propagării unor boli
transmisibile. De exemplu, numai în ultima perioadă, autorităţile sanitare judeţene au fost sesizate cu noi cazuri de rujeolă,
numărul acestora fiind extrem de mare – cca. 3-4 cazuri noi care apar zilnic.
Trebuie precizat faptul că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi
conducerile unităţilor de învăţământ din judeţ au acţionat, în cele mai multe cazuri, exemplar, existând un nivel satisfăcător de
colaborare, acţiune şi reacţie la fiecare noi caz depistat. Aşadar, autorităţile locale au înţeles foarte bine care sunt riscurile şi
ameninţările determinate de efectele răspândirii ale rujeolei în mediul şcolar. Cu toate aceste eforturi, trebuie să precizăm că
autorităţile judeţene nu au suficiente resurse (materiale şi umane) pentru a reuşi să crească procentul de inumizare la nivel
judeţean şi pentru a combate, în timp real, efectele extinderii rapide a unor boli, precum rujeola. Faţă de situaţia particulară a
Judeţului Suceava, unde numărul copiilor imunizaţi este mult sub nivelul oricărui stat membru al U.E., iar cazurile de rujeolă
şi hepatită sunt peste rata naţională, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări:
- Cum intenţionaţi să susţineţi demersurile autorităţilor judeţene, care fac eforturi importante pentru a imuniza copiii, în
special din mediul rural? Este posibilă suplimentarea, chiar şi temporară, a schemei de personal a Direcţiei Judeţene de
Sănătate, în vederea îndeplinirii obiectivului imunizării peste 95% dintre copiii cu vârstă şcolară?
- Când anticipaţi că Guvernul şi majoritatea parlamentară PSD-ALDE vor debloca dezbaterile asupra Legii vaccinării,
astfel încât România să aibă un cadrul legal modern şi coerent în privinţa vaccinării?
- În condiţiile în care schema naţională de vaccinare este mult inferioară schemelor similare din state precum Franţa,
Marea Britanie sau Germania, vă solicit să precizaţi dacă intenţionaţi să suplimentaţi lista vaccinurilor incluse în
programul naţional de vaccinare, prin care copiii să fie imunizaţi gratuit.
- În condiţiile în care presa a semnalat, în nenumărate rânduri, absenţa stocurile de vaccinuri esenţiale, vă solicit să
precizaţi dacă, la nivelul medicilor de familie, există asigurate stocurile necesare.
- Va solicit să-mi transmiteţi impactul bugetar al realizării, la nivel naţional, a unei campanii de imunizare, în care un
procent de peste 95% dintre copii să fie imunizaţi corespunzător.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Informații privind rezultatele acțiunilor Poliției române împotriva grupărilor infracționale
Doamnă ministru,
Scandalul declanșat în opinia publică, cu privire la jafurile multiple desfășurate la Sinești, Județul Ialomița, pe care
lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție le-au tolerat, ani la rândul, nu reprezintă un caz izolat. Ulterior mediatizării
furturilor, tâlhăriilor și altor infracțiuni comise în Ialomița, care afectează de ani buni pe plătitorul român de taxe, au apărut tot
mai multe cazuri și la nivelul altor județe. Gravitatea faptelor comise de grupurile infracționale organizate a fost și, în unele
cazuri, încă mai este tolerată de cei care ar trebui să pună capăt acestor fenomene – lucrători de poliție asupra cărora planează
suspiciuni de corupție.
Vă aduc aminte faptul că, cel puțin în ultimii cinci ani, rapoartele de activitate ale structurilor de informații au precizat,
în mod expres, că faptele de combaterea criminalității organizate au reprezentat un obiectiv major al acestora și că autoritățile
abilitate cu ordinea publică și siguranța cetățeanului au primit atât informări specifice, cât și sprijin de sprecialitate. Cu toate
acestea, Poliția română nu a reușit nici măcar să-i sperie pe infractori, dar apoi să pună capăt unor astfel de forme de
infracționalitate. Nu trebuie ignorat faptul că, un rol specific în combaterea unor evenutale acte și fapte de corupție ale unor
lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne ar trebui să aibă și Direcția Generală Anticorupție, precum și Direcția Generală de
Protecție Internă.
Chiar dacă apreciez faptul că domnia voastră ați declanșat o anchetă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție
Ialomița, aceste acțiuni vor rămâne să furnizeze numai soluții locale, deși fenomenele de crimă organizată sunt specifice la
nivel național. În acest context, vă solicit, doamnă ministru, să aduceți următoarele precizări:
- Vă solicit să precizați, pentru perioada 2012-2018, care a fost numărul de informări specifice furnizate de către
structurile de informații, către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de beneficiar legal de informații, cu privire la
acțiunile grupurilor de criminalitate organizată la nivelul județelor României?
- Pentru câte dintre aceste informări Ministerul Afacerilor Interne a întreprins demersuri concrete?
- Câte sesizări privind acțiunea unor grupări infracționale au fost efectuate, în perioada 2012-2018, prin intermediul
serviciului unic de urgență 112? Câte dintre aceste sesizări au fost soluționate și câte au fost clasate din ”comoditate”
sau complicitate?
- În condițiile în care informațiile arată, negru pe alb, că la nivelul fiecărui județ din România acționează nestingherite
grupări infracționale care atentează la siguranța cetățeanului, vă solicit să prezentați planul de măsuri pe termen scurt
pentru eliminarea acestor fenomene?
- Vă solicit să prezentați un plan de măsuri care să conducă la eliminarea oricăror acte și fapte de complicitate între
lucrătorii ministerului și grupurile infracționale.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Solicitare de informații cu privire la numărul de contracte de muncă active
la data de 30 aprilie 2018
Doamnă ministru,
În vederea fundamentării unor propuneri legislative, vă solicit sprijinul prin furnizarea următoarelor informații privind
numărul de contracte de muncă active la data de 30 aprilie 2018. Astfel, în virtutea faptului că domnia voastră coordonați
activitatea unor insituții care dețin în timp real și actualizează permanent aceste informații, vă solicit următoarele date:
- Numărul total de contracte de muncă active, cu timp integral de muncă, la data de 30 aprilie 2018, atât în sectorul
public, cât și în sectorul privat.
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Numărul total de contracte de muncă active, cu timp parțial de muncă (indiferent de fracțiunea de normă), la data de
30 aprilie 2018, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat.
Numărul total de angajați care, la data de 30 aprilie 2018, derulau activități în baza unui contract de muncă cu timp
integral și, pe lângă norma de bază, mai desfășurau și activități în baza unuia sau mai multe contracte de muncă cu
timp parțial, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat.
Numărul total de angajați care, la data de 30 aprilie 2018, desfășurau activități exclusiv în baza unuia sau mai multor
contracte de muncă cu timp parțial, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***

 Interpelări
Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
De către: Pavel Popescu, deputat PNL, Circumscripţia electorală nr.37 TIMIŞ
Obiectul interpelării: Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în paragină, în Timișoara.
Stimată doamnă ministru,
Ministerul Sănătății a avut intenția, în anul 1994, să construiască pe un teren de peste cinci hectare din nordul
Timișoarei un spital municipal. Clădirea a fost ridicată parțial, ca apoi să fie lăsată în paragină de exact 24 de ani. Printr-o
Hotărâre de Guvern din 2015 s-a decis ca ruina clădirii să fie transformată în Institutul Regional de Oncologie, însă nici până
în acest moment nu s-a făcut absolut nimic.
Având în vedere că Ministerul Sănătății are în proprietate un teren de peste cinci hectare pe care trebuia să construiască un
spital municipal, ulterior un Institut Regional de Oncologie, iar în prezent este lăsat efectiv în paragină, vă rog să prezentați
public:
1. Care este situația exactă în ceea ce privește eventualul Institut Regional de Oncologie?
2. În cei 24 de ani a fost elaborat vreun plan de fezabilitate?
3. Au fost demarate alte acțiuni? Dacă da, de ce nu s-au concretizat?
Solicit răspuns în scris.
***
Adresată: doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, prim-ministrul României
De la: Nicolae Giugea, deputat PNL
Obiectul interpelării: Solicitare de informații cu privire la modul în care Agenția Domeniilor Statului și-a exercitat
dreptul de preemptor în baza Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan
Doamnă prim-ministru,
Fertilitatea deosebită a terenurilor agricole din România a generat o atractivitate deosebită pentru investitorii străini
din sectorul agricol. În anii 2013-2014, ca urmare a unei puternice dispute publice și politice privind înstrăinarea tot mai
puternică a terenurilor agricole către străini, Guvernul a elaborat un proiect de lege, care a fost adoptat de Parlament în data de
18 februarie 2018, devenind ulterior Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului. La Capitolul III art.4 din lege - Exercitarea dreptului de preempțiune - s-a prevăzut ca ”(1) Înstrăinarea,
prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune al
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coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în
această ordine, la preț și în condiții egale.”
Țin să menționez, doamnă prim-ministru, că partidele care susțin Guvernul României și-au exprimat o poziție similară
și în programele de guvernare care au urmat Legii nr.17/2014. Chiar în Programul de guvernare 2018-2020, în baza căruia ați
fost învestită dumneavoastră, figurează următoarele obiective majore: ”extinderea atribuțiilor Agenției Domeniilor Statului
privind politica de comasare a terenurilor prin participarea activă pe piața funciară.” și ”stabilirea unui termen pentru
revânzarea terenurilor agricole, cât și posibilitatea achiziționării acestor terenuri de către statul român prin ADS, în cazul
vânzării succesive”. Așa cum rezultă din unele documente publicate în mass media, de la data intrării în vigoare a Legii
nr.17/2014 și până în prezent Agenția Domeniilor Statului nu și-a exercitat niciodată dreptul legal de preemptor în cazul
înstrăinării terenurilor agricole, în condițiile în care numărul tranzacțiilor cu terenuri extravilane a crescut substanțial, în
aceeași perioadă. Cu speranța că încă mai considerați că sunteți ”mândri că sunteți români” și că prevederile unei legi au
caracter obligatoriu și pentru instituțiile statului, adică și pentru Agenția Domeniilor Statului, vă solicit, doamnă ministru,
următoarele clarificări:
- Vă solicit să îmi comunicați, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr.17/2014 și până în
prezent, în câte situații Agenția Domeniilor Statului și-a exercitat dreptul de preemptor prevăzut de art. 4 și care
este suprafața totală a terenurilor achiziționate de ADS?
- Vă solicitsă îmi prezentați o situație cu terenurile agricole deținute de proprietari străini la data de 7 martie 2014,
respectiv la data de 30 aprilie 2018?
- Vă solicit, de asemenea, să îmi puneți la dispoziție o situație privind creditele bugetare pe care le-a avut la
dispoziție Agenția Domeniilor Statului pentru a exercita dreptul de preemptor prevăzut de art. 4 din Legea
nr.17/2014, în vederea achiziției naționale a terenurilor agricole.
Solicit formularea răspunsului în scris.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarație politică
Acum 90 de ani, pe 18 mai 1928, s-a născut Domokos Géza, președintele fondator al Uniunii Democrate Maghiare din
România, director fondator al Editurii Kriterion, care a avut un rol important în publicarea literaturii în limba minorităților
naționale, inclusiv al celei universale, respectiv ale celei românești în traduceri în aceste limbi. Persoană considerată a fi un
politician maghiar moderat, în declarațiile adversarilor politici, prea moderat, care însă în textul românesc al Wikipediei apare
că ”a fost un susținător al autonomiei regionale”. Permiteți-mi, în încheiere, să citez câteva rânduri din gândurile sale scrise în
amintirea lui Nichita Stănescu:
“În cimitirul Bellu, în apropierea locului de odihnă al lui Eminescu, când ţărâna a început să cadă în mormânt peste sicriul lui
Nichita, m-am gândit la cele din urmă vorbe ale ultimei noastre întâlniri. Eram sub o poartă, unde ne-am refugiat din faţa unei
ploi de toamnă, declanşate brusc. Acolo am început să dau glas mâhnirii cum nu am făcut-o niciodată: – Ce frumos spui,
Nichita: limba română este patria mea. Este un adevăr valabil pentru toţi oamenii şi toate limbile. Dar ştii, noi, ungurii
ardeleni, după ce ne-am pierdut ţara istorică după un război în care am fost învinşi, după ce noua noastră ţară, statul naţional
român, ne-a exclus din rândurile lui, mai nou suntem alungaţi şi din patria noastră de limbă, despre care tu vorbeşti aşa de
frumos. Ţi-a povestit cineva că de o vreme cenzorul taie din manuscrisele noastre termenul de limbă maternă? – Nu am auzit
până acum – mi-a răspuns uitându-se la ploaia deasă şi rece –, dar tu, bătrâne, mai ţii minte ce ţi-am spus atunci, la prima
noastră discuţie? Ţi-am spus că s-a isprăvit, finiş, nu mai poate trăi aici om care gândeşte.
De multe ori m-am gândit în ultimii zece ani, îndeosebi în perioadele de exacerbare a xenofobiei: oare ce părere ar avea
despre răcnetele instigatoare, „în numele limbii române şi al demnităţii naţionale“, nepotul lui Hristea Stănescu, meşteşugarul
iscusit prahovean, şi al lui Nikita Cereaciukin, nobilul cazac de pe Don”.
Am și eu o întrebare: oare ce părere ar avea domnul președinte despre discursurile exacerbate de astăzi?
Deputat
Marton Arpad Francisc
***
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 Întrebare
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Încălcarea dreptului de liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene
Stimată doamnă ministru,
Motivul pentru care adresez această scrisoare prezintă intenția mea pentru protejarea drepturilor fundamentale
prevăzute și garantate în Constituția României. Fiind și membru al Comisiei Drepturilor Omului, culte și problemele
minorităților naționale din Camera Deputaților, consider că cele mai importante și fundamentale drepturi omenești trebuie
respectate atât la nivel național cât și la nivel internațional.
Constituția României stabilește la art. 25, alin. (1), privind Libera Circulație următoarele:
” Articolul 25
(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui
drept.”
În baza prevederilor sus menționate, putem afirma că trecerea frontierei de către un cetățean român reprezintă un drept la liberă
circulație.
România, fiind membră a Uniunii Europene, în momentul semnării contractului de aderare, a acceptat toate prevederile privind
drepturile și obligațiile în toate domeniile, astfel toți cetățenii din Uniunea Europeană beneficiază de aceleași drepturi și
obligații.
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede la Titlul I, art. 3, alin. (2) următoarele:
”(2) Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este
asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de
azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.”
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește la art. 21 și art. 77 alin. (1) următoarele:
”Articolul 21
(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și
condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării acestora.
(2) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru atingerea acestui obiectiv și în care tratatele nu au
prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot adopta dispoziții menite să faciliteze exercitarea drepturilor menționate la alineatul (1).
(3) În aceleași scopuri ca cele menționate la alineatul (1) și în cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest
sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securității
sociale sau al protecției sociale. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.
Articolul 77
(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește:
(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de cetățenie;
26.10.2012 Jurnalul RO Oficial al Uniunii Europene C 326/75
(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;
(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.”
În urma prevederilor internaționale sus menționate putem stabili că toți cetățenii care au domiciliul în una dintre țările
Uniunii Europene au dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestor state.
Cetățenilor Uniunii Europene, precum și membrilor familiilor lor li se refuză intrarea pe teritoriul statului român
numai în următoarele situații:
 dacă nu prezintă documentele corespunzătoare și nu fac dovada, prin orice alt mijloc, că beneficiază de dreptul la
libera circulație și rezidență pe teritoriul României;
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Înainte de comunicarea refuzului permiterii intrării pe teritoriul României, persoanei i se acordă o perioadă de timp pe care o
consideră necesară, în care să dovedească îndeplinirea condițiilor de intrare sau faptul că beneficiază de dreptul la libera
circulație și rezidența pe teritoriul României.
Poliția de Frontieră va acorda tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației persoanei în cauză, inclusiv prin eliberarea vizei
de intrare, în cazuri excepționale, după analizarea situației persoanei în cauză.
 dacă au fost declarați indezirabili sau dacă împotriva acestora a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe
teritoriul României;
 există indicii temeinice că persoana în cauză constituie o amenințare reală la ordinea publică, securitatea națională sau
sănătatea publică.
În urma celor prezentate mai sus, vreau să accentuez situația domnului Dabis Attila, cetățean european, cetățean
maghiar, cu domiciliul în Ungaria, care a vrut să participe în România la Târgu-Mureș, la adunarea organizată de către
Consiliul Național Secuiesc pentru aniversarea ”Zilei Libertății Secuilor” în data de 10 martie 2018. Domnul Dabis Attila fiind
însărcinatul pentru relații externe al Consiliului, în data de 09 martie 2018 a vrut să intre pe teritoriul României, însă la punctul
de trecere a frontierei Ártánd-Borș a fost oprit de către agenții de poliție de frontieră.
În momentul în care agentul de poliție de frontieră a verificat documentul de identificare a domnului Dabis Attila, a
menționat că el nu are dreptul de a intra pe teritoriul României, însă nu a putut să dea nici o explicație și nici o motivare din
care să rezulte această imposibilitate, astfel fiind încălcat dreptul acestui cetățean de liberă circulație și ședere pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii Europene. Oprirea trecerii a unui cetățean european la un punct de frontieră fără o motivație clar
prevăzută reprezintă încălcarea Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.
Domnul Dabis Attila este cetățean maghiar din Ungaria, nu are antecedente penale și nu există nici o hotărâre
judecătorească din care să rezulte imposibilitatea lui de a intra pe teritoriul României.
Atașat găsiți documentul care stabilește ”Refuzul Intrării la Frontieră”.
Întrebări:
1. Vă rog să precizați, care sunt prevederile legale, hotărârea judecătorească precum și motivul pentru care la data de
09 martie 2018 domnului Dabis Attila i-a fost încălcat dreptul de liberă circulație, din acesta rezultând și încălcarea
dreptului la libertatea de exprimare dar și la libertatea de întrunire și de asociere pentru că nu a putut să participe la
aniversarea ”Ziua Libertății Secuilor”?
2. Ce măsuri veți lua pentru reabilitarea dreptului și a bunei reputații a domnului Dabis Attila și pentru rezolvarea
situației de la punctul de frontieră Ártánd-Borș?
3. În cazul în care se va stabili că procedura de la punctul de frontieră nu s-a petrecut regulamentar, conform prevederilor
legale prevăzute atât în legislația română cât și în legislația internațională, care vor fi pașii pe care-i veți face pentru
rezolvarea acestui conflict internațional?
4. În urma acestui conflict, care reprezintă o atitudine negativă a României pe plan internațional, care este poziția
dumneavoastră privind aderarea României la spațiul Schengen?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Kulcsár-Terza József-György
***
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Grupul parlamentar al ALDE
(Alianța liberalilor și democraților)
 Declarație politică
“Ziua Internaţională a Familiei”
Printr-o rezoluție din anul 1993, ziua de 15 mai a fost declarată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite
ca fiind Ziua Internațională a Familiei. În România, această zi este marcată în fiecare an în duminica cea mai apropiată de 15
mai.
Evoluţia generală a societăţii moderne a fost marcată de numeroase transformări care, la un moment dat, au pervertit
comportamente şi conştiinţe, un mic segment al populaţiei abdicând de la valorile fundamentale ale moralei creştine, proprie şi
românilor, referitoare la familia tradiţională. Astfel de provocări au apărut şi în ţara noastră, unele entităţi sociale punând sub
semnul îndoielii noţiunea de familie, care, de altfel, constituie nucleul oricărei societăţi. În această privinţă, regretatul
Mitropolit Bartolomeu Anania, primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, spunea:
"Presiunile sunt făcute de vicioși, de suprasaturați, de cei care nu mai cunosc alt idol decât trupul și plăcerile lui. Problema
gravă este, că prin aceasta se legiferează egalitatea dintre bine și rău. Faptul că homosexualitatea poate să fie o alternativă la
familie. Până la urmă este un atentat la familia însăși, la această instituție fundamentală a oricărei societăți." Tot în această
idee, cităm din învăţăturile duhovniceşti ale Părintelui Dumitru Stăniloae:”Omul întreg este bărbat şi femeie. Bărbatul singur
nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg“.
S-a ajuns până acolo încât controversele create de către persoane foarte incisive şi intolerante cu morala creştină,
propovăduiesc oficial, prin sloganul egalităţii de şanse, necesitatea alternativei la familie, o alternativă care, în mod natural, nu
poate exista. Este necesară şi binevenită, aşadar, reacţia autorităţilor române, care, printr-un referendum naţional, vor să
clarifice lucrurile, să înlăture prin lege orice ambiguitate care ar atenta la existenţa familiei, formată din soţ, soţie, copii şi
părinţi. Se înţelege de la sine că “soţ şi soţie” nu poate însemna altceva decât „bărbat şi femeie”, singurul cuplu care poate
procrea firesc. Altcumva, orice naţiune ar fi supusă extincţiei, împotriva voinţei Marelui Creator al Vieţii în Univers. Mergând
mai departe cu aberaţiile, noul curent care pretinde să fie legalizat în România dreptul întemeierii familiilor homosexuale,
consideră ca fiind rezonabil şi dreptul acestor familii neconvenţionale să adopte copii. Proveniţi, evident, prin relaţia naturală
dintre o femeie şi un bărbat. Păi…cum vine asta, coane Fănică?, ar fi zis acum nenea Iancu. S-or fi gândit dumnealor, cei pe
care nimeni nu-i condamnă pentru preferinţele sexuale, acestea ţinând de intimitatea persoanei, la ce exemplu vor oferi
urmaşilor, prin propriul comportament? Încotro s-ar îndrepta o naţiune ca a noastră, şi aşa bulversată de probleme existenţiale?
Despre influenţa nefastă a noului curent care neagă însăşi existenţa familiei şi, prin extensie analogică, a unei naţiuni, putem
lua aminte şi la cuvintele Papei Ioan Paul al II-lea: “Aşa cum merge familia, aşa merge naţiunea şi aşa merge toata lumea în
care trăim.”
Dacă Legea Familiei ar fi modificată conform cerinţelor formulate de către cuplurile…moderne la care ne referim, ar putea
crede cineva că ADN-ul nostru naţional este nesănătos şi trebuie modificat prin lege. Asta ar fi culmea aberaţiei, motiv pentru
care poporul român are dreptul să se pronunţe intransigent, chiar dacă, prin educaţie şi spirit creştin, suntem un model de
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toleranţă. Toleranţa noastră trebuie apreciată just, iar nu confundată cu obedienţa prostească, după cum ne percep unii indivizi
străini de valorile noastre religioase, culturale şi tradiţionale, prin care ne-am impus, până acum, în istoria umanităţii.
Deputat de Olt
Niţă Mihai

73

