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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 21 – 25 mai 2018)
Ședința Camerei Deputaților de marți, 22 mai
Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 22 mai, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură (PL-x 200/2018)- lege ordinară;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 358/2017) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 267/2018) - lege ordinară;
4. Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare (PL-x 493/2017) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 104/2018)- lege ordinară;
6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european,
Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele
plastice într-o economie circulară COM(2018)28 (PH CD 27/2018);
7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a
pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele
chimice, produsele şi deşeurile COM(2018) 32 (PH CD 28/2018);
8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică
COM(2017)787(PH CD 29/2018);
9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pieţelor de capital până
în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul COM (2018) 114 (PH CD 30/2018);
10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind
accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă COM(2018)
132(PH CD 31/2018);
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate (PL-x 216/2018) - lege ordinară;
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii
Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 51/2018)- lege ordinară;
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii
nr.26/1990 privind registrul comerţului (PL-x 96/2018)- lege ordinară;
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14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului
prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii (PL-x 143/2018)- lege ordinară;
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii
nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii
plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei
în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la
medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de
populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
(PL-x 142/2018)- lege ordinară;
16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care
privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul
ex-ISPA din sectorul transporturi (PL-x 100/2018)- lege ordinară;
17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din
Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de
înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" (PL-x 140/2018)- lege ordinară;
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru
modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
(PL-x 93/2018)- lege organică;
19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 135/2017) - lege ordinară;
20. Proiectul de Lege privind precursorii de droguri (PL-x 118/2018)- lege organică.
Deputații Cătălin Nechifor, Marilena Emilia Meiroșu (Grupul parlamentar al PSD) și Ion Tabugan (Grupul
parlamentar al PMP) au devenit deputați neafiliați, după cum s-a anunțat în ședința plenară de marți, 22 mai.
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea februarie – iunie 2018*
(Situaţia cuprinde datele la 25 mai 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1094

din care:
– existente la sfârşitul anului 2017

762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018

332

1) Dezbătute

163
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

116

– 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

161
34
54
60
13
1
1
956
349
581
18

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

18
18
0

Cele 161 iniţiative legislative votate privesc:
75 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
38 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
28 proiecte de legi
86 propuneri legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 117 de legi, 57 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 60
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 marţi, 22 şi miercuri, 23 mai 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

346
340

din care: - în dezbatere

20

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

18
20

- votate
- la Senat

2

- la promulgare

17

- respinse definitive

1

▪ Cele 20 de iniţiative legislative votate privesc:
15 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
5 propuneri legislative
rivesc:
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 21 – 25 mai 2018
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 104/2018 - Lege pentru modificarea alin. 1 al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice

2.

PL-x 216/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

3.

PL-x 51/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

4.

PL-x 96/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea
Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului

5.

PL-x 143/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii

6.

PL-x 142/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea
Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor
necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind
reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

7.

PL-x 100/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 pentru
modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul
instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile,
precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

8.

PL-x 140/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea
art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol",
aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

9.

PL-x 93/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale
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10.

PL-x 135/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

11.

PL-x 118/2018 - Lege privind precursorii de droguri

12.

PL-x 391/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

13.

PL-x 95/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale

14.

PL-x 267/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea
unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

15.

PL-x 200/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
PL-x 358/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

16.
17.

PL-x 493/2017 - Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 147/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.136 din 20 martie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.383 din 4 mai 2018

2.

Pl-x 87/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 190/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
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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 29 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
Camera
Proiecte
decizională

Senat:

Camera
Deputaţilor:

4

55

Senat
În
procedură

6

0

Procedură
comună:

Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

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

ADOPTATE / RESPINSE

0
0
0
16
30

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

1
0

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

0
0

0

3
0

6
3

14

59

6

73

6

46

13
73
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernuluipentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 29 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 gestionării Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul S - Adoptat pe
financiare a fondurilor europene. (poz. I-b-37)
gestionării financiare a fondurilor europene, în contextul 14.02.2018
- Caracter: ordinar
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de CD - OZ Plen

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

stat membru al Uniunii Europene.

BUG

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
S - Adoptat pe
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare,
spălare şi prelucrare primară a lânii în zona Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 07.03.2018
centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în CD - OZ Plen
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 de
S - Adoptat pe
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 07.03.2018
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.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Plx
107/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.
(poz. I-b-28)

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, care să
beneficieze de o politică specifică distinctă, definită conform
principiilor dezvoltării durabile, şi care să vizeze reducerea
dezechilibrului 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.

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

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

Stadiul
S - Adoptat pe
07.03.2018

CD - OZ Plen
AGRI

Observații

Raport depus pe
17.04.2018
(172/R/2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura 26.06.2017
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-35) instituţională actuală şi instituirea de norme legale CD - OZ Plen Raport depus 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
(poz. I-b-7)
această prevedere a fost abrogată prin Legea nr.153/2017
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

privind 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 stupefiante introducerii unor noi substanţe stupefiante şi psihotrope, ca 05.02.2018
urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor Unite
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

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

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

Aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor
în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară,
derulat pe perioada 2017-2020, prin acordarea unor facilităţi
fiscale, atât pentru angajator cât şi pentru angajat.

SĂN

S - Adoptat pe
11.12.2017

CD - OZ Plen
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

Nr. înreg.

PLx
190/2014
L
6/2014

PLx
146/2018
L
50/2018

Plx
134/2018

12

L
93/2018

Plx
147/2018

13

L
91/2018

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.

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 Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în sensul
confesional.
modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor
reguli privind acordarea acestui aliment.
(poz. I-b-29)

Stadiul
S - Adoptat pe
07.04.2014

CD - OZ Plen
IND

S - Adoptat pe
20.03.2018

CD - OZ Plen
ADMIN și ÎNV

Observații

Raport depus pe
03.05.2018
(208/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 de
Aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona S - Adoptat pe
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.

AGRI

Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului de
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare
şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea S - Adoptat pe
pădure şi plantelor medicinale în zona montană. centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, 20.03.2018
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, al CD - OZ Plen
(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

Raport depus pe
15.05.2018
(238/R/2018)

Raport depus pe
15.05.2018
(239/R/2018)

Nr.
crt

14

15

16

17

Nr. înreg.

PLx
509/2017
L
233/2017

PLx
233/2018
L
147/2018

PLx
209/2016
L
42/2016

PLx
236/2018
L
506/2017

PLx
554/2015

18

L
279/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Organizaţie de Management al Destinaţiei şi Centru de
Informare şi Promovare Turistică.

IND

S - Adoptată pe
Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, vizând 16.04.2018
CD - OZ Plen
şi combaterea violenţei în familie. (poz. I-b-15)
definirea/redefinirea conceptelor de „violenţă domestică”,

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

„violenţă împotriva femeilor”, „victimă” şi completarea
definiţiilor aferente formelor de violenţă domestică.

JUR și EGAL

Propunere legislativă privind completarea Legii
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
S - Adoptat pe
utilitate publică, necesară realizării unor obiective Reglementarea operaţiunilor de restituire de către 11.04.2018
de interes national, judeţean şi local. (poz. I-b-50) expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a CD - OZ Plen
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie şi,
implicit, a renunţării la unele imobile expropriate.

Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru
modificarea unor acte normative.
(poz. I-b-38)

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.

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

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și comunicare
(poz. I-b-4)
în materia amenzilor contravenționale, în măsură să permită

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

ADMIN și JUR

Observații

Raport depus pe
17.05.2018
(255/R/2018)

Raport depus pe
22.05.2018
(259/R/2018)

Raport depus pe
24.05.2018
(275/R/2018)

S - Adoptat pe
18.04.2018

CD - ECON
pt. raport

TDR: 15.05.2018

S - Adoptat pe
29.06.2015

CD - BUG şi
JUR
furnizarea în timp real a datelor despre creanțele datorate și
pt. raport
plățile efectuate.
comun

TDR: 22.09.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
350/2017

19

L
180/2017

PLx
133/2018

20

21

22

L
88/2018

PLx
145/2018
L
42/2018

PLx
781/2015
L
390/2015

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.

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului
şi acvaculturii.
Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din
(poz. I-b-23)
sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în acest
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

sens, a unei scheme de ajutor de stat.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
comercianţi. (poz. I-b-36)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de

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

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

TDR: 12.04.2018

S - Adoptat pe
20.03.2018

CD - BUG şi
AGRI
pt. raport
comun

TDR: 19.04.2018

S - Adoptat pe
02.11.2015

CD - IND și
JUR
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 pt. raport
și a Directivei 2009/22/CE.
comun

TDR: 12.11.2015

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

PLx
380/2017
L
235/2017

Plx
588/2017

24

L
542/2017

Plx
78/2018

25

26

L
87/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea
din Legea nr.165/2016 privind siguranţa Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-53)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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)
- 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

Stadiul
S - Adoptat pe
17.10.2017

CD - IND și
MED
rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de
subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o pt. raport
comun
perioadă de 5 ani.

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.

Observații

TDR: 09.11.2017

S - Adoptat pe
13.12.2017

CD - AGRI
pt. raport

TDR: 06.02.2018

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI
pt. raport

TDR: 22.03.2018

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI și
MED
pt. raport
comun

TDR: 22.03.2018

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Plx
243/2018
L
33/2018

PLx
502/2005

28

L
202/2005

PLx
472/2017

29

L
193/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Observații

S - Adoptată pe
18.04.2018

CD - AGRI și
MUN
pt. raport
comun

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

TDR: 17.05.2018

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
24.10.2005
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România, CD - Retrimis
naţionale din România. (poz. I-b-54)
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
- Procedură de urgenţă: nu
pe 18.09.2012 la
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al
TDR: 25.09.2012
- Iniţiator: Guvern
DROM
minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizare şi funcţionarea asociaţiilor de 13.11.2017
CD - ADMIN și
administrarea condominiilor. (poz. I-b-5)
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând la
JUR
- Caracter: ordinar
TDR: 07.12.2017
abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și completările
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.
- Iniţiator: Guvern
comun
- Cameră decizională: CD

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,

30

31

PLx
574/2017
L
181/2017

PLx
575/2017
L
414/2017

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

- 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 dispoziţii Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind
ale cetăţenilor români. (poz. I-b-1)
- 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 de 19.12.2017
debirocratizării procedurilor administrative din acest pt. raport
domeniu.
suplimentar

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

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

- Cameră decizională: CD

TDR: 25.04.2018

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

S - Adoptat pe
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
23.10.2017
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.

Observații

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
cercetare-dezvoltare 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

CD - Retrimis
pe 27.03.2012
la ÎNV
pt. raport
suplimentar

TDR: 10.02.2012

S - Adoptat pe
21.11.2011

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 pe
25.05.2011

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.

TDR: 20.12.2011

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - ÎNV
pt. raport

TDR: 17.12.2015

Nr.
crt

41

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. I-a-17)

L
158/2014

- Procedură de urgenţă: da
- 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.

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR: 11.09.2014

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de

42

43

44

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
163/2018
L
498/2017

S - Adoptată pe
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând tehnică pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 25.02.2015
modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 202/1998
republicarea actelor normative. (poz. I-b-45)
privind organizarea Monitorului Oficial al României, CD - JUR
- Procedură de urgenţă: nu
republicată, în sensul schimbării radicale a procedurii de pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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.

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

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
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)

PLx
307/2018
L
176/2018

- 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)

PLx
537/2017

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

L
217/2017

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
07.05.2018

CD - JUR și
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

TDR: 05.06.2018

TDR: 14.12.2017

pt. raport

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

1

Nr. înreg.

B
130/2018

Titlul proiectului de lege
Propunere
legislativă
pentru
modificarea
şi
completarea unor acte normative în domeniul
străinilor. (poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S -

CD -

Observații

Nr.
crt

2

Nr. înreg.

B
171/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

Stadiul

Observații

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. Ib-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

Proiect de lege pentu modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei
publice. (poz. I-a-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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 - ÎNV
Pt. raport

TDR:
23.05.2018

CD - Adoptată
pe 28.03.2018
Regimul manualului școlar de bază în învățământul
S - Adoptată pe
preuniversitar.
22.05.2018

S - JUR și APĂR
pt. raport comun

CD -

TDR:
09.05.2018

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

L
149/2018

Titlul proiectului de lege
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)

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat pe
22.05.2018

CD -

Observații

Trimis la Camera
Deputaților pt.
dezbatere

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

S - Adoptat pe
22.05.2018

CD -

S - JUR și APĂR
pt. raport comun

CD -

Trimis la Camera
Deputaților pt.
dezbatere

TDR:
24.05.2018

Nr.
crt

9

10

11

Nr. înreg.

PLx
181/2018
L
260/2018

PLx
216/2018
L
150/2018

PLx
488/2017
L
377/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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)

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.

CD - Adoptată
pe 25.04.2018
S - Adoptată pe

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

Observații

22.05.2018

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
S - Adoptată pe
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
11.04.2018
cetăţenilor români în străinătate. (poz. I-b-2)
Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, în scopul
CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie.
pe 23.05.2018
- Procedură de urgenţă: da

Trimis la Camera
Deputaților pt.
dezbatere

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind personalul navigant. (poz. I-b11)
- 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.

S - Adoptat pe
20.11.2017

CD - Adoptată pe La promulgare
din data de
16.05.2018
24.05.2018

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Plx
234/2018
L
159/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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 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)

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

Observații

La SG din data
de 22.05.2018

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

13

PLx
253/2018
L
220/2018

14

PLx
280/2018
L
221/2018

Lege privind pieţele de instrumente financiare. (poz. Ia-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

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

La promulgare
din data de
24.05.2018

La promulgare
din data de
24.05.2018

- Cameră decizională: CD
Plx
36/2018

15

L
500/2017

Lege privind participarea României la majorarea de Majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de
capital a Băncii Internaţionale de Investiţii. (poz. I-b- 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
39)
administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii de CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
creştere a capitalului subscris vărsat la bancă, cu pe 09.05.2018
- Procedură de urgenţă: nu

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

La promulgare
din data de
19.05.2018

Nr.
crt

16

17

18

19

Nr. înreg.

PLx
28/2018
L
186/2018

PLx
330/2017
L
212/2017

PLx
377/2017
L
225/2017

PLx
434/2017
L
237/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

CD - Adoptată
pe 28.03.2018
S - Adoptată pe

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

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

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.

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

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.

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.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare în domeniul sănătăţii.
(poz. I-b-8)

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

Stadiul

S - Adoptată pe
04.10.2017

CD - Adoptată
pe 18.04.2018

S - Adoptată pe
17.10.2017

CD - Adoptată
pe 18.04.2018

S - Adoptată pe
31.10.2017

CD - Adoptată
pe 18.04.2018

Observații

La promulgare
din data de
08.05.2018

Legea nr.
109/2018

Legea nr.
113/2018

Legea nr.
115/2018

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

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)

L
616/2011

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
525/2011

2

3

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
427/2012

4

L
393/2012

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

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

Observații

CD +S
BUG CD + BUG S

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 Raport depus pe
data de 25.10.2012; CD +S
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
urmează să intre pe BUG CD + BUG S
(poz. I-c-2)
contului general de execuţie a bugetului asigurărilor
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

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

pentru şomaj pe anul 2010.

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.

OZ

Raport depus pe
data de 23.10.2013; CD +S
urmează să intre pe BUG CD +
BUG S
OZ

Raport depus pe
data de 04.04.2016; CD +S
urmează să intre pe BUG CD +
BUG S
OZ

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
428/2012

5

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

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 Aprobarea contului general anual de execuție a
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011. (poz. bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a
contului general anual de execuție a bugetului
I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
413/2013

6

L
546/2013

Obiectul de reglementare

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)

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.

Stadiul

Observații

Raport depus pe
data de 23.10.2013; CD +S
urmează să intre pe BUG CD +
BUG S
OZ

Raport depus pe
data de 25.06.2014;
urmează să intre pe CD +S
BUG CD + BUG S
OZ

- 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
CD +S
data de 25.06.2014; BUG CD + BUG S
urmează să intre pe
OZ

- 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 Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul Raport depus pe
sociale de sănătate şi a contului general al datoriei activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra data de 24.03.2015;
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
urmează să intre pe
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

resurselor financiare ale statului şi ale sectorului
OZ
public în exerciţiul financiar al anului 2013.

CD + S
BUG CD + BUG
S

Nr.
crt

9

10

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

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
191/2017

11

L
112/2017

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

12

L
113/2017

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

Observații

Raport depus pe
data de 24.03.2015; CD + S
urmează să intre pe BUG CD + BUG S
OZ

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

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

PLx
192/2017

Obiectul de reglementare

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)
- 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).
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.

CD +S

TDR: 25.05.2017

BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR: 25.05.2017

Nr.
crt

13

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
280/2017

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)

L
363/2017

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

Observații

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

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR: 12.10.2017
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 25 mai 2018 )

I. În perioada 21 – 25 mai 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 43 avize.
Cele 24 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
13
10
 rapoarte de respingere
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:

7
1
23
1

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 533 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 58 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 30 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2018.
II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 1115 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

280



rapoarte suplimentare

115

24



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

17

818

297

TOTAL

30

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 21 - 25 februarie 2018
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Aviz Comun asupra audierii candidaților propuși pentru ocuparea a
două funcții vacante de consilieri de concurență ai Plenului
Consiliului Concurenței. - raport comun cu comisia ptr. buget

1

Data
dezbaterii

Observaţii

22.05.18

Raport de adoptare
(17/RC din 23.05.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

22.05.18

Raport de adoptare
(17/RC din 23.05.2018)

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

Aviz Comun asupra audierii candidaților propuși pentru ocuparea a
două funcții vacante de consilieri de concurență ai Plenului
Consiliului Concurenței. - raport comun cu comisia economică

2

PLx201/18

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Guvern,
adoptat de
Senat

23.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(277/R din 24.05.2018)

3

Plx227/18

Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.

60 parlam,
respinsă de
Senat

23.05.18

Raport de respingere
(278/R din 24.05.2018)

4

Plx237/18

Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare.

40 parlam,
respinsă de
Senat

23.05.18

Raport de respingere
(279/R din 24.05.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015
privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10
decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă
tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.

Guvern

23.05.18

Raport de adoptare
(280/R din 24.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx592/17

Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 31 parlam,
piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
respinsă
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. muncă

13.01.18

Raport de respingere
cu amendamente
(268/R din 23.05.2018)

2

Plx117/18

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
- raport comun cu comisia ptr. transporturi si comisia juridică

2 deputați
PSD,
respinsă
de Senat

27.03.18

Raport de respingere
(267/R din 23.05.2018)

3

PLx149/18

Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului 26 parlam,
nr.27/2011 privind transporturile rutiere.
adoptat de
Senat
- raport comun cu comisia ptr. transporturi

04.04.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(264/R din 23.05.2018)

PLx555/17

Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
- raport comun cu comisia ptr. transporturi si comisia juridică

1 deputat
PMP,
adoptat de
Senat

27.02.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(265/R din 23.05.2018)

PLx454/17

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
- raport comun cu comisia juridică si comisia ptr. transporturi

18 parlam
USR,
adoptat de
Senat

28.11.17

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 23.05.2018)

5

Plx300/18

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

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx117/18

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
- raport comun cu comisia ptr. industrii si comisia juridică

2 deputați
PSD,
respinsă
de Senat

08.05.18

Raport de respingere
(267/R din 23.05.2018)

PLx149/18

Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului 26 parlam,
nr.27/2011 privind transporturile rutiere.
adoptat de
Senat
- raport comun cu comisia ptr. industrii

08.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(264/R din 23.05.2018)

3

PLx555/17

Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
- raport comun cu comisia ptr. industrii si comisia juridică

24.04.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(265/R din 23.05.2018)

4

PLx454/17

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.- raport comun cu comisia juridică si comisia ptr. industrii

24.04.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 23.05.2018)

1

2

1 deputat
PMP,
adoptat de
Senat
18 parlam
USR,
adoptat de
Senat

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

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx200 /18

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură.

Guvern,
adoptat de
Senat

15.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(258/R din 22.05.2018)

Plx154/18

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
- raport comun cu comisia ptr. mediu

12 parlam
UDMR,
respinsă
de Senat

17.04.18

Raport de respingere
(271/R din 24.05.2018)

VI. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx308/18

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene.

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 deputat
Minorități

23.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(276/R din 24.05.2018)

VII. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

Plx178/18

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10
din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcţii. - raport comun cu comisia ptr. juridică

16 parlam
UDMR,
respinsă
de Senat

24.04.18

Raport de respingere
(272/R din 24.05.2018)

2

Plx205/18

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 56 parlam,
respinsă
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. muncă

08.05.18

Raport de respingere
(273/R din 24.05.2018)

3

Plx206/18

Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 37 parlam,
respinsă
privind Statutul funcţionarilor publici.
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. muncă

15.05.18

Raport de respingere
(274/R din 24.05.2018)

19
deputați
PNL,
respinsă
de Senat

08.05.18

Raport de respingere
cu amendamente
(275/R din 24.05.2018)

4

Lege privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
PLx209/16/18
interes national, judeţean şi local. - raport comun cu comisia juridică
-Reexaminare ca urmare a solicitării Președintelui României
VIII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic

Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx154/18

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
- raport comun cu comisia ptr. agricultură

12 parlam
UDMR,
respinsă
de Senat

15.03.18

Raport de respingere
(271/R din 24.05.2018)

IX. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx148/18

2

Plx592/17

3

Plx30/18

4

Plx205/18

5

Plx206/18

Denumirea proiectului

Iniţiator

23 parlam.
PMP,
adoptat de
Senat
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 31 parlam,
piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
respinsă
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. industrii
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
35
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia
senatori
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
PSD
- raport comun cu comisia ptr. sănătate
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 56 parlam,
respinsă
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. administrație publică
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 37 parlam,
privind Statutul funcţionarilor publici.
respinsă
de Senat
- raport comun cu comisia ptr. administrație publică
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii.

Data
dezbaterii

Observaţii

09.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(261/R din 23.05.2018)

09.05.18

Raport de respingere
cu amendamente
(268/R din 23.05.2018)

17.04.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(270/R din 24.05.2018)

08.05.18

Raport de respingere
(273/R din 24.05.2018)

15.05.18

Raport de respingere
(274/R din 24.05.2018)

X. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx30/18

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
- raport comun cu comisia ptr. muncă

35
senatori
PSD

23.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(270/R din 24.05.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

23.05.18

Raport de respingere
(269/R din 23.05.2018)

XI. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx157/18

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea 21 parlam.
educaţiei naţionale nr.1/2011.
PSD

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

2

3

4

5

6

7

8

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx233/2018

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
- raport comun cu comisia ptr. egalitate

Guvern,
adoptat de
Senat

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
1 deputat
PLx147/17/18
-Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. Minorități
136/2018
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern,
nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii
adoptat de
PLx100/16/17
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.
Senat
-Reexaminare ca urmare a solicitării Președintelui României
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind
parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre
Guvern
PLx311/18
ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă
parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017.
2 deputați
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
PSD,
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Plx117/18
respinsă
- raport comun cu comisia ptr. transporturi si comisia ptr. industrii
de Senat
1 deputat
Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă
PMP,
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
PLx555/17
adoptat de
- raport comun cu comisia ptr. transporturi si comisia ptr. industrii
Senat
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 18 parlam
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
USR,
PLx454/17
publice.
adoptat de
Senat
- raport comun cu comisia ptr. transporturi si comisia ptr. industrii
16 parlam
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10
UDMR,
din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
Plx178/18
respinsă
construcţii. - raport comun cu comisia ptr. administrație publică
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

15.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(259/R din 22.05.2018)

22.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(260/R din 22.05.2018)

22.05.18

Raport de adoptare
(262/R din 23.05.2018)

22.05.18

Raport de adoptare
(263/R din 23.05.2018)

16.03.18

Raport de respingere
(267/R din 23.05.2018)

27.03.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(265/R din 23.05.2018)

27.03.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 23.05.2018)

22.05.18

Raport de respingere
(272/R din 24.05.2018)

9

Lege privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
PLx209/16/18 interes national, judeţean şi local.
- raport comun cu comisia ptr. administrație publică
-Reexaminare ca urmare a solicitării Președintelui României

19
deputați
PNL,
respinsă
de Senat

08.05.18

Raport de respingere
cu amendamente
(275/R din 24.05.2018)

XIII. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx233/18

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
- raport comun cu comisia juridică

Guvern,
adoptat de
Senat

15.05.18

Raport de adoptare cu
amendamente
(259/R din 22.05.2018)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

România este pe cale să piardă cca. 3,3 miliarde de euro din fondurile europene
disponibile pentru transporturi
În scrisoarea făcută publică de PNL, Corina Crețu, lider marcant al PSD, își exprimă îngrijorarea asupra faptului că
proiectele depuse de Guvernul PSD-ALDE sunt slab pregătite și au ”un nivel scăzut de maturitate”.
Din cele 5,1 miliarde de euro rezervate pentru transporturi, 1,8 miliarde sunt cheltuite pentru proiectele nefinalizate
în exercițiul financiar anterior.
Pentru diferența de 3,3 miliarde de euro nici măcar proiectele nu sunt gata! Sibiul poate pierde finanțarea pentru
toată autostrada Sibiu-Pitești, nu numai pentru loturile 1 și 5, deoarece proiectul nu este bine pregătit.
Corina Crețu sugerează Guvernului Dăncilă să beneficieze de asistența Comisiei Europene, BEI și BERD pentru a
face proiecte. Aceste instituții au semnalat că studiile de fezabilitate la autostrada Sibiu-Pitești nu sunt bune, având deficienţe
majore, că nu au avize de mediu.
Guvernul Viorica Dăncilă zice “PAS!”. Nu contează ce observații face doamnei Corina Crețu Toată ignoranța și
toate guvernele vor duce la respingerea cofinanțării europene. Aceasta înseamnă bani pierduți și nu puțini, ci miliarde de euro.
Înseamnă români mai departe de Uniunea Europeană.
Autostrada Sibiu-Pitești a fost sacrificată în favoarea unor interese imobiliare obscure. Și Ponta și Dragnea au
plimbat autostrada de la București spre Sibiu, prin Brașov, ca să plătească diverse datorii.
Pentru eșecul total în accesarea banilor gratuiți de la Uniunea Europeană, cineva trebuie să răspundă! Pentru început
ar fi bine ca Lucian Șova, Ministrul Transporturilor și Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb să plece de urgență, de
mână cu Viorica Dăncilă!
Deputat
Raluca Turcan
***
Asaltul asupra Pilonului 2 – între eroare și oroare!
Ne-am obișnuit să auzim despre erori de comunicare în cadrul PSD, sau mai nou, documente postate din greșeală pe
site-ul oficial al guvernului, de parcă oricine ar putea posta pe acest site oficial. Din păcate însă, nu e vorba de erori, ci de
tentative ale PSD de a ne testa vigilența, de a vedea cum reacționează cele 4 milioane de persoane direct afectate.
Asaltul asupra Pilonului 2 de pensii a pornit anul trecut printr-o serie de „erori de comunicare”. Însuși Ministrul
Finanțelor anunța în vara anului trecut desființarea Pilonului 2, ca apoi, în urma unei reacții puternice a PNL și a societății
civile, să se renunțe la această tentativă, fiind etichetată drept eroare de comunicare.
Pilonul 2 de pensii este o miză mult prea importantă pentru coaliția de guvernare, iar dacă desființarea directă a
Pilonului 2 nu este posibilă, reducerea contribuției de la 5,1 la 3,75 % a fost o măsură eficientă de a face rost de 1 miliard de
euro și a-i direcționa spre bugetul de stat. Acest lucru, în contextul în care România și-a asumat prin Programul de Aderare la
Uniunea Europeană o creștere la 6% a contribuției pentru Pilonul 2 de Pensii până în 2016.
Deoarece nici această măsură nu satisface setea de bani a coaliției de guvernare, s-a trecut la o strategie în mai mulți
pași. Primul îl reprezintă suspendarea contribuției la Pilonul 2 în perioada iulie-decembrie a anului curent, intenție cuprinsă în
proiectul de hotărâre publicat pe site-ul guvernului. Acest guvern și-a demonstrat incapacitatea de administrare a banilor
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publici, risipind sume enorme, fără a face investiții în infrastructură, educație sau sănătate. Iar acum când banii încep să se
termine, când împrumuturile sunt deja uriașe, atenția se îndreaptă spre banii privați economisiți de contribuabili în Pilonul 2,
suma vizată fiind de 9 miliarde de euro.
Ne vom confrunta în anii ce urmează cu o situație extrem de dificilă, când o mare parte a populației active se va
pensiona și numărul pensionarilor raportat la cel al salariaților, va fi de 3 la 1. În această situație, banii economisiți în Pilonul
2, considerat unul din cele mai eficiente sisteme din Europa, reprezintă singura soluție pentru generațiile viitoare.
Stimați colegi ai coaliției de guvernare, aveți și dumneavoastră copii și nepoți și cred că vă doriți ca aceștia să crească
și să locuiască în România. Discutăm acum despre securitatea financiară a copiilor nostri, lăsând la o parte orice apartenențe
politice. Trebuie să înțelegeți și să acceptați că acesti bani aparțin în întregime contribuabililor și familiilor acestora și vor
continua să le aparțină, nu aveți niciun drept să vă atingeți de ei! Acest aspect nu este negociabil! Și da, acești bani sunt privați,
nu reprezintă un act de bunăvoință a statului român.
Noi vom continua lupta pentru apărarea proprietății private și susținere a acestui sistem privat, complementar de pensie, și vom
cere creșterea contribuției spre Pilonul 2 la 6% așa cum a fost prevăzut la înființarea acestuia.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Protestatarii la marșul ”Moldova vrea autostradă!”,
ignorați și obstrucționați de PSD
Stimaţi colegi,
La sfârșitul săptămânii trecute, zeci de mii de oameni din Moldova, încolonați în sute de autoturisme de toate
capacitățile, au declanșat unul dintre cele mai mari marșuri de protest din ultimii ani. Am asistat la o mobilizare fără precedent,
care a avut scopul de a trage încă un semnal de alarmă în ceea ce privește necesitatea construirii unei autostrăzi în Moldova.
De această dată oamenii nu au mai vrut nici salarii și pensii mai mari, nici locuri de muncă, deși ar avea tot dreptul să le ceară
și pe acestea. De această dată s-au gândit la viitorul uneia dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, și mă refer
aici la Moldova istorică, la Regiunea Nord-Est. O regiune abandonată de actualul Guvern, în care trăiesc peste 3,6 milioane de
oameni, 58% dintre aceștia în mediul rural, o regiune în care salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu înregistrat
în Uniunea Europeană.
”Moldova vrea autostradă”, doamnelor și domnilor, stimați colegi, a fost un strigăt al disperării colective, al
oamenilor care nu mai văd nimic bun în viitor. De ce? Din cauza lipsei oricăror programe guvernamentale de revigorare a
Moldovei, din cauza dezinteresului și nepriceperii actualului Guvern.
Sunt parlamentar de Bacău și-mi este rușine că doi concetățeni ai mei, ajunși astăzi la vârful puterii, i-au ignorat și
obstrucționat pe cei care au venit de la sute de kilometri. Din păcate, acesta este adevărul. Ministrul Transporturilor, domnul
Lucian Șova, nu a avut curajul să stea de vorbă cu cei care și-au petrecut atâtea ore pe drumuri. A preferat să-și petreacă un
week-end liniștit, deși răspunsurile la întrebările protestatarilor dumnealui este cel care trebuia să le dea. Da, acesta este
adevărul și în ceea ce o privește pe doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Doamna Firea a dat ordin ca accesul
protestatarilor să fie restricționat în Piața Victoriei, pentru a nu-i deranja pe colegii pesediști din Guvern, deși aceștia oricum
erau în week-end.
Doamnelor și domnilor, aceasta nu este doar o declarație politică, ci un semnal de alarmă pe care, în calitate de
parlamentar de Bacău, vreau să-l trag. Și nu numai eu atrag atenția că decalajele dintre Moldova și celelalte regiuni se
adâncesc; chiar și comisarul european, doamna Corina Crețu, prezentă în aceste zile în Bacău, a atras atenția guvernanților că
lipsa marilor proiecte ale României este o realitate pentru Bruxelles. Domnia sa a vorbit despre patru proiecte depuse în patru
ani, despre lipsa unor proiecte viabile și mature, în special în zona transporturilor și despre faptul că România riscă să piardă
banii alocați exercițiului bugetar 2014-2020. Salut declarațiile prin care domnia sa spune situația reală, și anume că în România
rămân bani europeni necheltuiți din cauza incompetenței actualului guvern și a administrațiilor locale PSD. Dincolo de trista
realitate, Moldova are nevoie de autostradă, Moldova are nevoie să fie tratată cu respect. Iar dacă actualul Guvern nu poate,
mai bine să plece.
Vă mulțumesc,
Deputat
Tudorița Lungu
***
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Banii din Pilonul 2 sunt pensia ta! Apărăți dreptul!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Partidul Național Liberal a demarat recent o campanie națională de informare și de apărare a drepturilor fundamentale
pentru peste 7 milioane de români, care au economisit mulți bani la Pilonul 2 de pensii. Să știți că nu am fi demarat o astfel de
acțiune dacă Guvernul Dragnea nu ar fi pus gând rău economiilor pe care le-au făcut românii, dacă Guvernul nu ar fi
demonstrat că vrea să confiște banii strânși în ultimii 10 ani, de milioane de români, pentru a avea o pensie decentă, atunci
când se retrag din câmpul muncii, la pensie.
Stimați colegi care susțineți Guvernul Dragnea-Dăncilă. Chiar nu vă este rușine atunci când vă duceți acasă și îi priviți
în ochi pe cetățeni? Atunci când i-ați mințit pe români, în anul 2016, că le veți aduce lapte și miere, măriri de salarii și de
pensii, de ce nu le-ați spus că le veți confisca viitorul, lor și copiilor lor? În niciun program de guvernare din ultimele 3
aprobate de Parlament, nu ați spus românilor că vreți să le furați economiile făcute în ultimii 10 ani! Dimpotrivă. Liderii voștri
au negat cu vehemență că nu se va întâmpla acest lucru. Olguța Vasilescu spunea, cu mai puțin de un an în urmă, că: ”există o
lege cu Pilonul II de pensii, noi ar trebui să alocăm 6% pentru Pilonul II de pensii ... se va întâmpla acest lucru de anul
viitor”. Observați că de la promisiunea de creștere la 6%, românilor li s-au tăiat contribuțiile la 3,75%, luându-le până la 20%
din pensia viitoare. Semnalele sunt tot mai clare că, de la 1 iulie 2018, vor să desființeze cu totul contribuțiile la sistemul de
pensii. De la doamna Vasilescu nu putem formula prea multe așteptări, pentru că și atunci când s-a ocupat de salarii, dublarea
lefurilor a însemnat scăderea veniturilor angajaților. Liviu Dragnea, prim-ministru de facto al României, i-a certat pe cei
care ”au îndrăznit” să spună că PSD-ALDE sunt pe cale să fure economiile a 7 milioane de români că "este o prostie!” și că ”
nimeni nu are pusă în pericol pensia, nu se naţionalizează Pilonul II”. Să înțelegem că Dragnea nu știe ce-i fac subalternii sau
chiar el este cel care excelează în minciună și îi obligă și pe miniștri să facă la fel?
Stimați colegi. Cine oare poate să aibă încredere în Guvernul vostru, atâta vreme cât una spuneți și alta faceți. Ați dat
garanții că nu vă atingeți de banii de pensie ai românilor și, deja, prin nerespectarea graficului de creştere a contribuţiilor la
pensiile administrate privat, s-a ajuns la o acumulare mai mică cu 12,9% în conturile românilor. Altfel spus, deja s-a luat peste
1,1 miliarde de euro din banii care trebuiau să meargă în pensiile din Pilonul 2. După diminuarea contribuțiilor de la 1 ianuarie
2018, s-a mai diminuat, încă o dată, valoarea banilor care trebuia să meargă în conturile românilor. Toate acestea s-au
întâmplat în vreme ce Guvernul spune că avem creștere economică! Iresponsabilitatea PSD-ALDE față de viitorul acestei țări
este maximă. În România populația scade de la o zi la alta! Tinerii sunt mai puțini, copii se nasc tot mai rar, iar numărul de
angajați este tot mai mic! Sistemul actual de pensii este deja în colaps, are deficite de peste 10 miliarde, deși numărul de
pensionari este aproape egal cu numărul de angajați. Din ce se vor plăti pensiile peste 9-10 ani, atunci când raportul va fi de 1
angajat la 2-3 pensionari? Cum va putea un angajat să susțină pensia la 2-3 pensionari?
Stimați colegi. PSD-ALDE este pe cale să dărâme orice s-a construit corect în ultimii ani. Toată această degringoladă
este determinată de faptul că, oricâte guverne va mai schimba Dragnea, țara tot la fel de prost va fi guvernată. Uitați-vă la cum
a evoluat economia în 2018! Suntem deja în riscul de a intra în recesiune, după ce creșterea economică a fost de 0.3% la
sfârșitul anului 2017, iar în 2018 economia s-a oprit din creștere! Bugetul este plin de găuri, iar Guvernul PSD-ALDE nu are
bani pentru a majora cuantumul pensiilor de la 1 iulie 2018.
Domnule Dragnea. Să știți că pensionarii sunt furioși pentru că le-ați confiscat jumătate din majorarea la care aveau
dreptul, potrivit legii, de la 1 ianuarie 2018. I-ați dus de nas că le veți majora doar pentru jumătate de an și nu pentru un an
întreg, iar acum constatați că nu aveți bani la buget pentru a da acest drept pensionarilor. Să știți că îi veți înfuria și mai tare pe
români dacă veți merge mai departe cu planul diabolic de a fura din banii din Pilonul 2. Niciun pensionar nu vă va ierta că ați
confiscat banii copiilor și nepoților, pentru a le da bunicilor! Partidul Național Liberal se angajează să întreprindă orice demers
pentru a apăra drepturile celor peste 7 milioane de români care au bani strânși la Pilonul 2 de pensii. Sunt banii lor, sunt
economiile lor, sunt proprietatea lor privată. Sunt bani care, la rândul lor produc alți bani, adică randamente. Banii din Pilonul
2 de pensii sunt bani siguri, sunt bani cerți, strânși în conturi individuale. Pensionarul din Pilonul 2 nu va mai sta cu mâna
întinsă la mila Guvernului, dacă acesta va vrea sau nu să-i majoreze pensia. Tocmai acest lucru enervează la culme PSDALDE, ideea că pensionarul nu va mai fi captiv, dependent de pixul de la Guvern. Românii trebuie să își apere drepturile în
fața celor care vor să le confiște, iar PNL va fi alături de fiecare cetățean.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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Va rămâne Dragnea singurul producător român de mititei?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Miercurea trecută, Institutul Național de Statistică a prezentat niște cifre care au scăpat până și vigilenței deosebite a
presei din România. Poate că unele informații par a fi mai puțin importante decât altele, însă INS ne-a spus că la data de 1
decembrie 2017 efectivele de bovine, de porcine şi de păsări au scăzut puternic față de 1 decembrie 2016 ! Bun! O să spuneți
că nu este grav! Că nu ar trebui să ne îngrijorăm, căci ne salvează importurile. Oare chiar așa este? Să vă dau numai câteva
exemple. Față de anul anterior, 2016, numărul de porci a scăzut într-un singur an cu 302 mii, numărul de bovine a scăzut cu
aproape 39 de mii și numărul de păsări ouătoare adulte a scăzut cu 2,5 milioane de capete. Numai dacă urmărim aceste cifre
înțelegem de ce prețul de consum pentru ouă a crescut enorm în ultima perioadă, de ce prețul plătit de populație pentru unt și
brânzeturi a crescut și de ce carnea de porc a devenit un lux. Analizând această evoluție, oricine poate constata că numai în anii
90 zootehnia românească a mai trecut printr-un declin atât de abrupt. Mai mult, toate acestea se întâmplă în contextul în care
Guvernul a promovat tot felul de programe, cu titluri pompoase, care par că nu au niciun efect favorabil asupra crescătorilor de
animale din România.
Stimați colegi. Au trecut mai mult de zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și crescătorii români de
animale nu au fost sprijiniți în mod real să devină competitivi și să poată face față concurenței foarte puternice care vine din
Uniunea Europeană. Guvernele și miniștrii s-au lăudat că au acordat subvenții per capita, însă, toate politicile guvernamentale
s-au oprit aici. Investițiile reale au lipsit cu desăvârșire, iar politicile menite să asigure o concurență reală pe piața locală nu au
interesat pe nimeni. Cum să fii competitiv dacă materiile prime din agricultura românească sunt printre cele mai scumpe, iar
atunci când crescătorul de animale român vrea să-și vândă produsele pe piața locală, se lovește de tot felul de piedici: taxa de
raft la supermarket, discounturi obligatorii pe care crescătorii trebuie să le facă pentru marile rețele de magazine, închideri pe
bandă rulantă a sistemelor de abatorizare, sub pretexte care mai de care mai absurde?
Stimați colegi. De la domnul Daea nu am nicio speranță că domnia sa ar putea să înțeleagă problemele crescătorilor
români de animale, dar apoi să mai poată furniza și soluții rapide la criza pe care acest sector o traversează. O să vă surprind,
însă, speranța mea se îndreaptă către un crescător de porci de succes, care a beneficiat cu vârf și îndesat de tot felul de ajutoare
financiare venite de la Uniunea Europeană și care pare a nu fi afectat de nicio problemă. Cum cine? Domnul Dragnea! Domnul
Liviu Dragnea nu pare să fie afectat nici de slaba atragere a fondurilor europene, pentru că la fermele domniei sale fondurile
merg șnur. Fermele domnului Dragnea nu par să fie afectate nici de concurența europeană, nici de problema nutrețurilor și a
materiilor prime, nici de cea a valorificării produselor finite. Așadar, este un fermier de succes, sprijinit prin toate pârghiile de
Guvern. În acest context, să sperăm că domnul Liviu Dragnea se va preocupa în mod real de situația deosebit de gravă pe care
o traversează crescătorii de animale. Poate operaționalizează, de îndată, toate promisiunile uriașe făcute în programul de
guvernare. Numai așa ne poate demonstra că nu și-a propus să rămână singurul producător de mititei românești, realizați din
carnea produsă de fermele sale.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
PSD-ALDE dă cu tifla banilor gratuiți, dar vrea să ia banii de pensii a 7 milioane de români!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Săptămâna trecută, colegii mei din PNL au făcut public textul unei scrisori adresate de Comisarul European Corina
Crețu – colega dumneavostră din PSD – în care se scrie, negru pe alb, cât de incompetente au fost și sunt Guvernele domnului
Dragnea. Ca să fim mai preciși, miliarde de euro nerambursabili, adică bani pe care nu-i mai dăm înapoi, stau în visteria
Uniunii Europene nefolosiți, pentru că Guvernul de la București nu este în stare să îi ia. Miliarde de euro care s-a putea duce în
construcția de autostrăzi, în repararea drumurilor naționale sunt pe cale să fie pierduți. Din miliarde de euro care ar trebui să
sprijine zonele defavorizate economic din Munții Apuseni, din Delta Dunării și din alte zone sărace ale României, nu s-a luat
un sfanț! Miliardele de euro care ar trebui să meargă în calificarea tinerilor, în reconversia profesională a șomerilor nu sunt de
interes pentru PSD-ALDE. Dintre toți cei care guvernează astăzi România, doar domnul Mihai Tudose a avut un moment de
sinceritate și a spus că banii europeni nu se aduc în România pentru că din ei nu se fură sau se fură mai greu. E bine că domnul
Tudose ne-a lămurit și pe noi care este cauza principală a acestui eșec.
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Stimați colegi. Când au venit la guvernare, cei din PSD declarau că sunt ”mândri că sunt români”. Văd că au renunțat
la acest slogan și, în loc să ia banii gratuiți de la Uniunea Europeană, PSD-ALDE vrea să-i mai păcălească o dată pe români. Ia păcălit deja cu salarii triple și prețuri mai mici, i-a păcălit cu școli noi, spitale regionale și sute de Km de autostrăzi. Acum
vor să-i înșele și cu pensiile. Domnul Dragnea, care nu duce grija pensiei, vrea să prăduiască și cele 42 de miliarde de lei
agonisite de 7 milioane de români la Pilonul 2 de pensii. De ce domnule Dragnea? Ca pensionarul român să rămână pe vecie la
mila Guvernului? Vă este teamă că un cetățean independent financiar nu va mai vota cu PSD? Și, să zicem că veți cheltui și
banii din Pilonul 2, pentru că ați făcut economia praf! Anul viitor ce veți mai prădui? Cum veți mai umple găurile din buget? A
se consemna că termenul ”gaură bugetară” nu-mi aparține, ci a fost brevetat chiar de domnul Dragnea, a doua zi după ce a
preluat guvernarea!
Stimați colegi. Guvernele PSD-ALDE au terminat banii de salarii, pe cei de pensii, pe cei de investiții nu i-a văzut
nimeni, iar banii din Pilonul 2 au fost deja afectați și vor fi capturați anul acesta. Nu-mi sunt dragi bancherii, însă nu pot să nu
recunosc că scenariul pe care toate băncile îl fac pentru a doua parte a acestui an și pentru anul următor, adică să ne așteptăm la
taxe mai mari. Nu știu dacă vor majora, din nou, prețul la benzină și la mâncare, însă, cert este că nimic bun nu se vede la
orizont.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Apăraţi-vă proprietatea! Apăraţi-vă dreptul la pensie!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Economia merge foarte prost! În primul trimestru din anul 2018 PIB a stagnat, iar în ultimul trimestru din anul 2017
economia a crescut insesizabil, cu doar 0,3%. Bugetul de stat stă foarte prost! Veniturile sunt mai mici cu peste 3 miliarde de
lei numai după primul trimestru al anului, iar cheltuielile de investiţii au fost tăiate cu peste 6 miliarde de lei.
În învăţământ salariile s-au plătit ori cu întârziere, ori doar o parte, ori nu s-au plătit contribuţiile sociale ale angajaţilor.
De ce? Bugetul nu are bani, deşi, chipurile, avem cea mai mare creştere economică din UE. Unde o fi creşterea economică,
căci nu o vede nimeni? Bugetul este atât de secătuit de resurse că, de aproape 2 ani, PSD-ALDE nu a construit nimic în
România. Dimpotrivă, ne împrumutăm miliarde de lei în fiecare lună. Cine o să plătească împrumuturile pe care le face PSD şi
ALDE? Dragnea? Tăriceanu? NU! Copiii noştri!
De la 1 iulie 2018, Dragnea şi Olguţa Vasilescu au promis că majorează punctul de pensie! Guvernul Dăncilă a
încălcat legea, deoarece majorarea pensiilor trebuia făcută de la 1 ianuarie 2018, NU de la 1 iulie 2018. În incompetenţa şi
demagogia lor arhicunoscută, au reuşit să confişte şi jumătate din creşterea la care aveau dreptul pensionarii, potrivit legii.
Stimaţi colegi. Guvernul Dragnea 3 are o problemă uriaşă! Nu are bani să majoreze pensiile de la 1 iulie 2018. Soluţia
mizerabilă la care se gândesc cei din PSD-ALDE este aceea de a fura din banii strânşi pentru pensiile viitoare, adică să
desfiinţeze Pilonul 2, ca să poată să mărească, măcar în anul 2018, pensiile. Anul viitor ce vor mai face? Ce vor mai
naţionaliza dacă rămân la guvernare, deşi nu prea cred? La anul de unde mai iau bani pentru pensii şi salarii? Anul viitor ce
mai desfiinţează?
Stimaţi colegi. După cum foarte bine ne-a obişnuit, PSD şi ALDE merg ghidaţi de logica, după ei potopul! Cetăţenii
trebuie să ştie că Guvernele Dragnea nu dau doi bani pe dreptul lor de proprietate privată, căci, altfel, nu s-ar fi gândit să
confişte banii acumulaţi la Pilonul 2 de pensie. Banii din Pilonul 2 sunt proprietate privată!
Dragnea şi Tăriceanu se simt ameninţaţi de faptul că pensionari din Pilonul 2 nu vor mai fi dependenţi de minciunile
lor. Niciun pensionar din Pilonul 2 nu mai stă la mâna Guvernului să vadă dacă şi cât îi mai dă la pensie. Cât acontribuit în 2030 de ani, la care se adaugă randamentele care pot să facă acea sumă şi de 4-5 ori mai mare, atâta ia. Pe Pilonul 1, toţi
pensionarii sunt dependenţi de ”mila” Guvernului, de parcă Dragnea şi Tăriceanu ar da pensii din buzunarul lor. În plus,
Doamne fereşte, dacă pensionarului i se întâmplă ceva rău după ce a ieşit la pensie, niciun leu din banii strânşi la Pilonul 2 nu
se pierde, ci beneficiază de ei urmaşii lui! Pe Pilonul 1, dacă ţi se întâmplă ceva, nu mai contează că ai plătit contribuţii 30 de
ani. Banii se pierd!
Dragnea şi Tăriceanu spun nişte prostii uriaşe, afirmând că Pilonul 1 dă randamente! Oricine ştie cum funcţionează
sistemul de pensii de stat actual. Ceea ce ţi se opreşte astăzi din salariu pleacă tot astăzi către plata pensiei părinţilor noştri!
Unde crează randamente Pilonul 1? În tolba poştaşului? Pilonul 2 are randamente şi nu mici, ci cele mai mari din UE, deoarece
banii sunt duşi direct în investiţii. De exemplu, 10 lei care au fost viraţi în anul 2008 la Pilonul 2 au devenit astăzi 2,5 lei.
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Pilonul 2 aproape că a triplat banii economisiţi! Banii strânşi la Pilonul 2 nu se strâng într-o căciulă. Ei sunt imediat investiţi în
economie. PNL va apărara proprietatea fiecărui cetăţean român care şi-a dus economiile în Pilonul 2 de pensie. PNL va utiliza
toate instrumentele constituţionale pentru a împiedica naţionalizarea unor resurse private!
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Minciuna nu ţine loc de competenţă. Guvernele PSD-ALDE au condus România
într-o aventură economică periculoasă
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Consider că îngrijorarea exprimată recent de preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu execuția bugetului general
consolidat pe primul trimestru al anului 2018 este pe deplin justificată, contrazicând străduințele propagandiștilor PSD-ALDE
de a cosmetiza situaţia şi de a convinge populaţia că totul merge bine. Cifrele nu mint, oricât ar încerca guvernanţii să
demonstreze că negrul este de fapt alb. Acestea demonstrează că veniturile fiscale ale bugetului general consolidat al statului
au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 11 ani, de numai 3,8% din PIB. Demonstrează, de asemenea, că toate măsurile fiscale
nocive adoptate anul trecut de Guvernele PSD-ALDE au scos mai mulţi bani din buzunarele românilor, însă nu au adus mai
mulţi bani la buget.
Premierul Mihai Tudose şi ministrul Ionuţ Mişa au ţinut cu tot dinadinsul să sufoce agenţii economici prin
introducerea sistemului split TVA, iar rezultatul este unul care demonstrează amatorismul şi lipsa de viziune economică ale
celor care au adoptat această decizie: încasările din TVA s-au realizat în primul trimestru al anului 2018 doar în proporție de
91,4% faţă de valorile programate.
Călin Popescu Tăriceanu şi Mihai Tudose au minţit populaţia, afirmând că majorarea accizei la carburanţi nu va afecta
preţul plătit la pompă pentru benzină sau motorină, ci va diminua profiturile companiilor petroliere şi va aduce mai mulţi bani
la buget. Şi această măsură s-a dovedit a fi la fel de păguboasă, deoarece introducerea supra-accizei a produs creșterea preţului
la carburanți cu peste 1 leu/litru, fapt care a provocat explozia preţurilor tuturor bunurilor şi serviciilor, care sunt astăzi cu
peste 5% mai mari, şi eșecul colectării veniturilor bugetare din accize, care s-a ridicat doar la 87,6% din totalul prognozat de
guvernanții PSD-ALDE.
Deşi în campania electorală au tot fredonat lozinca „mândri că sunt români” şi au promis că vor sprijini dezvoltarea
capitalului autohton, Guvernele domnului Dragnea au procedat exact invers, intoxicând mediul de afaceri cu mai multe măsuri
birocratice, cu mai multe costuri economice, decizii care s-au reflectat şi în execuția bugetului de stat, veniturile din impozitul
pe profit fiind, după primele 3 luni ale anului, în scădere cu circa 200 de milioane lei.
Orice om de bună credinţă, dacă analizează serios evoluţia economică actuală, materializată prin slaba colectare a
veniturilor la buget, creşterea accelerată a preţurilor, majorarea necontenită a dobânzilor bancare, creşterea importurilor şi
reducerea exporturilor, nu poate ajunge la o altă concluzie decât cea la care a ajuns Preşedintele şi anume că guvernarea PSDALDE a condus România pe contrasensul unei logici economice elementare, într-o aventură extrem de periculoasă. De altfel,
parlamentarii PNL au avertizat încă de la adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 cu privire la existenţa acestui risc.
Stimaţi colegi,
Guvernul a reuşit, deocamdată, să ţină situaţia sub control printr-o scamatorie deosebit de periculoasă pentru viitorul
României - tăierea a cel puţin 6 miliarde de lei din sumele destinate realizării investiţiilor publice. Ca să evite colapsul total al
bugetului de stat, Guvernul Dragnea 3 a înghețat cheltuielile pentru investiţiile publice. Când unii miniștri declară că acestea ar
fi crescut, nu fac altceva decât să încerce să dezinformeze opinia publică. Cheltuielile de capital au fost puţin mai mari ca
urmare a achiziţiilor realizate în domeniul apărării. Pentru sectoarele civile nu s-a alocat aproape nimic. Sunt circa 6 miliarde
de lei care ar fi trebuit să fie cheltuiți, în primele 3 luni ale anului, pentru investiții în infrastructura de transport, şcoli,
grădiniţe, spitale şi alte obiective urgente de care cetățenii României au realmente nevoie. Unde sunt acești bani? La fel au
procedat Guvernele domnului Dragnea şi anul trecut. Ca să evite derapajul bugetar şi ieşirea din ţinta de deficit de 3% din PIB,
Premierul Mihai Tudose a redus la mai mult de jumătate cheltuielile pentru investiţii. Degeaba se mândresc guvernanții cu nu
ştiu ce creştere economică record, cu faptul că am fi „tigrul Europei”, pentru că anul trecut şi anul acesta nu s-a reuşit să se
construiască nimic! Liderii coaliției PSD-ALDE se vor lăuda probabil la sfârşit de mandat că au tăiat „pamblica” la
inaugurarea unor toalete în câteva şcoli, deşi până şi aceste mici investiţii sunt realizate de către primăriile localităților
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respective şi nu de Guvern. Este păcat că domnul Viceprim-Ministru Viorel Ştefan, recunoscut ca un bun profesionist, a
renunţat la principii şi a încercat să spele ruşinea Guvernelor PSD-ALDE, acoperind incompetenţa şi eşecul acestora prin
prezentarea unor situații statistice paralele cu realitatea, fapt care nu a făcut decât să îl discrediteze ca demnitar. Dacă situaţia
economică este atât de bună cum a fost prezentată de către domnul Ştefan, de ce a fost nevoie ca peste 2 miliarde de lei de la
Pilonul II de pensii să fie deturnați pentru astuparea găurilor din buget? De ce se lucrează cu deosebită hărnicie la proiecte de
acte normative prin care să se instituie confiscarea contribuţiilor la Pilonul II a peste 7 milioane de români? Dacă bugetul are
atât de mulți bani, de ce a fost refuzat dreptul legal al pensionarilor de a avea pensiile majorate de la 1 ianuarie 2018, nu de la 1
iulie? Dacă bugetul stă aşa de bine, de ce primăriile au început să ajungă, una câte una, în incapacitate de plată, după ce
Guvernul le-a confiscat toată agoniseala din ultimii ani, iar de la buget le-a alocat tot mai puţini bani? Să ne explice, dacă se
poate, doamna Dăncilă, de ce unele inspectorate şcolare au rămas încă din luna mai fără bani de salarii, de ce managerii de
spitale reclamă faptul că nu au bani pentru funcţionare decât până în luna august, de ce Guvernul nu mai suflă un cuvânt
despre banii europeni pierduţi, despre autostrăzile şi spitalele regionale care ar fi trebuit să fie deja date în folosinţă.
În acest context, este din ce în ce mai clar că domnul Dragnea şi ai lui nu fac față misiunii pe care şi-au asumat-o şi nu
au nicio soluție pentru a realiza o guvernare bună. După 16 luni de la preluarea puterii, bilanțul Guvernelor PSD-ALDE poate
fi caracterizat ca un eșec total, în care se regăsesc o Românie îndatorată cu alte zeci de miliarde de lei, o populaţie ale cărei
venituri au crescut doar pe hârtie, nu şi în puterea de cumpărare, o altă perioadă de creştere economică ratată, de avantajele
căreia nu a beneficiat nimeni şi în care nu s-a construit nimic. Dacă domnul Dragnea şi-a propus să ne îndepărteze de grupul
statelor dezvoltate din Uniunea Europeană, atunci chiar este pe cale să-şi îndeplinească acest obiectiv, reușind, într-o perioadă
destul de scurtă, să demoleze o bună parte din ceea ce s-a construit în ultimii 28 de ani. Din aceste motive şi pentru ca
România să nu fie vulnerabilizată şi mai mult, a devenit absolut necesară demisia doamnei Viorica Dancilă din funcția de
Prim-Ministru şi plecarea de la guvernare a coaliției PSD-ALDE.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Semnalul de alarmă tras de către Comisarul
european, doamna Corina Crețu, lasă impasibil Guvernul Dăncilă!
Stimați colegi,
Deși de câteva săptămâni comisarul European pentru Dezvoltare Regională, doamna Corina Crețu, a trimis o scrisoare
deschisă Guvernului Dăncilă, acesta rămâne în continuare impasibil! Prin scrisoarea respectivă, care are un ton mai mult decât
imperativ și îngrijorat, comisarul român vrea să tragă un serios semnal de alarmă cu privire la riscurile pe care le are România
în privința pierderii unor fonduri europene substanțiale din cauza gravelor deficiențe și întârzieri ale Guvernului domnului
Dragnea referitoare la modul în care sunt planificate și implementate proiectele de infrastructură de transport în România.
Îngrijorarea majoră vizează slaba capacitate a celor două ministere responsabile, și anume Ministerul Transporturilor și
Ministerul Fondurilor Europene, dar și a întregului Guvern al României, condus de doamna Dăncilă, de a atrage finanțarea
pusă la dispoziția țării noastre prin POIM 2014-2020. Este vorba de o sumă considerabilă, de 5,1 mld. euro, alocată României
pentru sectorul transporturi prin Fondul de Coeziune și prin Fondul European de Dezvoltare Regională, sumă pe care, din
păcate, Guvernul Dăncilă riscă să o piardă, dacă se mișcă în continuare cu la fel de multă lentoare și nepăsare!
România pierde enorm din cauza acestei inacțiuni guvernamentale, din cauza incompetenței manifestate în actul de
guvernare în domeniul infrastructurii de transport.
Doamnelor și domnilor deputați,
Cine își asumă și cine va răspunde în fața românilor, dar și a partenerilor europeni, că vom pierde bani europeni pe
infrastructură pentru că avem doar 4 proiecte majore, iar altele noi, mature, care să fie lansate în execuție, nu există?!
Cum este posibil ca 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 să fie atât de întârziate și unde mai punem că acestea nu au nici
un grad de maturitate suficient de mare pentru a fi finanțate?! Oare banii europeni nu sunt buni pentru dezvoltarea
infrastructurii României, care a ajuns la coada Europei din acest punct de vedere?!
Doamnă prim-ministru Dăncilă, chiar nu vă pasă deloc de faptul că ne aflăm deja la mijlocul exercițiului financiar
2014-2020 având o evaluare intermediară în anul 2018, iar pregătirea proiectelor este una foarte slabă și ar putea conduce la
dezangajari imediate periclitând astfel însuși politica de coeziune în România?!
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Nu vă pasă că până și Bulgaria are mai mulți kilometri de autostradă decât România, iar din ce în ce mai mulți
investitori fug de țara noastră din cauza acestei deficiențe majore?! Până când mai trebuie să suporte românii iresponsabilitatea
și incapacitatea guvernanților domnului Dragnea?!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Îi cer ministrului Carmen Dan să ia de urgență toate măsurile necesare
pentru siguranța românilor!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Am atras atenția, încă din data de 26 februarie a.c., în plenul Camerei Deputaților, în cadrul “Orei Guvernului”, că
infracțiunile violente la nivel stradal vor exploda ulterior pensionărilor masive care au avut loc atât în rândurile polițiștilor, cât
și ale jandarmilor, numărul acestor pensionări ajungând la 8000 numai în ultimile luni.
De asemenea, am atenționat-o pe ministrul Carmen Dan că patrulele mixte polițiști-jandarmi au devenit o raritate după
acest episod al pensionărilor masive din sistem și că siguranța copiilor și a cetățenilor este pusă astfel într-un pericol major!
Însă, replica pe care am primit-o din partea doamnei ministru, la acea dezbatere din Camera Deputaților inițiată de PNL, a fost
una mai mult decât halucinantă, eu fiind acuzat atunci că fac ”declarații politicianiste”!
Doamnelor și domnilor deputați,
Iată că faptele dovedesc azi contrariul, deoarece cazurile tot mai multe și mai grave de violență, violuri și tâlhării, care
au loc aproape zilnic, în toată țara, îmi dau, din păcate, mie dreptate și în acest caz, iar acele "declarații politicianiste" le-a
făcut, de fapt, doar doamna ministru Carmen Dan în fața Parlamentului, tratând cu indiferență și iresponsabilitate maximă
semnalele că lucurile se vor agrava în privința siguranței cetățenilor și neluând la timp toate măsurile necesare pentru a acoperi
lipsa acută de cadre din cadrul ministerului pe care-l conduce!
Înmulțirea foarte rapidă și fără precedent a acestor cazuri grave de tâlhării, violuri și bătăi de stradă se întâmplă în
prezent în România deoarece au plecat 8.000 de polițiști și jandarmi din sistem și au ajuns pe străzi circa 8.000 de infractori,
eliberați prin acordarea zilelor compensatorii de către ministrul Tudorel Toader, fără a se lua în schimb, la nivelul Guvernului
PSD-ALDE, niciun fel de măsuri care să aibă rolul de a apăra cetățenii împotriva recidivelor celor eliberați din închisori!
Nepăsarea și iresponsabilitatea crasă a unui ministru al Afacerilor Interne și a guvernelor PSDragnea în privința
măsurilor urgente pe care ar fi trebuit să le instituie pentru siguranța cetățenilor, au condus la multiplicarea tot mai mare a unor
astfel de fapte incredibile pentru România anului 2018: tot mai mulți copii violați și cetățeni tâlhăriți și agresați în plină stradă!
Pare deja că nimeni nu mai este în siguranță pe străzile din România! Iar, în acest timp, ministrul Carmen Dan, în loc să vină
urgent cu un program de acțiuni stradale serios și concret, tergiversează lucrurile și susține cu nonșalanță, public, că ia în
calcul să facă ceva - de exemplu în cazul Sinești -, și asta, cu mare întârziere, abia după ce toată mass-media urla că acolo
cetățenii sunt tâhăriți de câteva ori pe zi!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Subvențiile europene pentru agricultura românească împuținate de incompetența PSD
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Campania de depunere a cererilor unice de plată pentru subvențiile plătite de APIA, din această primăvară, se încheie
cu apelul demagogic al Ministrului Agriculturii, lansat către fermieri, cu două zile înainte de termenul final, de a depune
cererile de plată și cu amenințarea aceluiași ministru că după expirarea termenului sudează ușile.
Situația ar fi hilară dacă nu ar fi de o gravitate deosebită și dacă nu ar fi îmbrăcată în haina cinismului și demagogiei
politice. Practic, domnul ministru paseazăcartoful încins în brațele fermierilor, când, de fapt, toate problemele sunt la
Ministerul Agriculturii. Lansând acest apel către fermieri, domnul ministru încearcă să inducă ideea că ei sunt de vină pentru
rata scăzută a accesării subvențiilor agricole, nu sistemul prost conceput și prost întreținut care în fiecare zi ridică noi
probleme. Nu procedura complicată de completare a cererilor de finanțare, nu sistemul informatic al APIA, aflat în pragul
colapsului, nu cadastrul inexistent al terenurilor agricole sunt de vină pentru greutățile în depunerea cererilor de plată și nici
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Ministerul Agriculturii care nu face absolut nimic pentru a remedia aceste situații. Ci fermierii, care nu merg să depună
cererile. Sau cel puțin asta vrea domnul ministru să dea de înțeles...
După ce recent comisarul european Corina Crețu a aruncat nucleara în curtea Guvernului, arătând că România se află
deja cu un picior în groapă, în privința accesării banilor europeni pentru infrastructură, subvențiile pentru agricultură au rămas
cam singurii bani europeni care vor mai intra în această țară. Iar faptul că un comisar european provenit din PSD dă cu bomba
în propriul guvern, nu este decât dovada gravitații situației economice în care România se află.
Probabil speriat de perspectiva remanierii - că a cam venit vara și odată cu ea și termenul de expirare al acestui Guvern
- și aflat sub povara aducerii de fonduri europene în țară, domnul ministru al agriculturii caută o soluție salvatoare. A găsit, din
păcate, una de tip Radio Erevan, bazată pe demagogie și politicianism ieftin.
Cred, totuși, că ministrul agriculturii nu ar trebui să-și facă probleme prea mari că va fi schimbat și să se ocupe mai
serios de rezolvarea problemelor de la APIA. A dovedit deja, prin programul “alege oaia”, că este un ministru foarte
"performant": după nici șase luni de la startul acestui program, toată România deja mânca miel. Desigur, sărbătoarea Paștelui a
fost o pură coincidență...
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Fiecare ministru cu legea lui!
Domnule preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Domnul ministru Valentin Popa, după ce a cugetat câteva luni în biroul din incinta Minsterului Educației, a decis că
Legea Educației trebuie schimbată. Din nou. Impresionat până la lacrimi de elevii din Norvegia, care locuiesc departe de
școală și sunt transportați cu elicopterul, a decis să schimbe legea, a decis să introducă un prag de admitere la liceu.O reformă
sănătoasă a educației implică mai multe probleme mult mai importante.
O nouă lege a educație este bine venită, dar să fie elaborată cu simț de răspundere și să rezolve toate problemele
importante din educația românească, este nevoie de o schimbare esențială la nivelul rolului și statutului cadrului didactic, dar și
al elevului. Este nevoie de elaborarea unui nou concept al predării și învățării, este nevoie ca cei care ies de pe bancile școlii să
aibe competențe pentru viață și pentru actuala societate.
Fiecare ministru cu legea lui! Actuala lege a educației a fost modificată de nenumărate ori, așa că sub tutela actualului
ministru am mari emoții ca noua lege să nu distrugă și mai mult calitatea actului educațional, mai ales că domnia sa, la fel ca
prim-ministrul României face greșeli gramaticale și are pălăria cam mare pentru acest minister. Nu trebuie utiat nici faptul că
multe dintre aceste modificări s-au făcut netransparent, fără consultări cu mediul academic, cu societatea civilă și, cel mai grav
într-o democrație, fără un consens al întregii clase politice.
Susțin un amplu proces de reformă a statului românesc, iar această lege a educație este absolut necesară pentru ca
învățământul românesc trebuie să se modernizeze. Au trecut 28 de ani peste educația românească și nu vă puteți lăuda că ați
făcut ceva în sensul ameliorării infrastructurii educației, a conținutului actului educativ, al programei școlare extrem de
stufoasă, a politicii de resurse umane în acest domeniu.
Sper ca de această dată, reforma în educație să nu mai fie dispută între partidele politice,între orgoliile liderilor politici
și sindicali, să numai fie o miză poltiică ci o cheie care să deschidă ușa către dezvoltarea viitoare a acesti țări.
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Controalele încrucişate în spitale, risipă de timp şi bani
Domnule președinte al Camerei Deputaților,
Doamnelor și domnilor deputați,
Readuc în atenţia dumneavoastră controalele încrucişate în spitalele din România. În luna martie a acestui an, în
unităţile medicale cu paturi din întreaga ţară au avut loc controale desfăşurate de comisii încrucişate, reprezentând Direcţiile
Judeţene de Sănătate Publică, făcute la ordinul Ministrului Sănătăţii. Este normal ca aceste controale să fie tratate cu maximă
responsabilitate şi profesionalism, astfel încât, la finalul perioadei de control, managerii să aplice în mod corect prevederile
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legale în vigoare în unităţile sanitare şi să înţeleagă că respectarea acestora reprezintă o condiţie esenţială pentru pacienţii
trataţi. Cu toate acestea, verificările au fost făcute cu un evident exces de zel, iar sancţiunile aplicate în urma acestora, fără
termene de conformare aşa cum prevede legea, nu sunt justificate.
La scurt timp după încheierea acestor verificări am cerut Ministerului Sănătăţii o explicaţie şi o situaţie clară a
cheltuielilor făcute de către comisiile care s-au deplasat în ţară. În documentul primit de la Ministerul Sănătăţii, secretarul de
stat Dan Dumitrescu a dat răspunsuri nedocumentate şi care denotă lipsă de profesionalism.
Controalele încrucişate, au bulversat activitatea spitalelor din ţară timp de o lună şi au motivat, în opinia celor de la
Ministerul Sănătăţii, că Inspecţiile Sanitare din judeţele verificate, prin presiunile de la nivel local, nu identifică deficienţele
din unităţile sanitare. Oare chiar Ministerul Sănătăţii, prin reprezentanţii în teritoriu – Direcţiile de Sănătate Publică – nu-şi
îndeplineşte măsurile corespunzătoare profesiei în judeţul de referinţă?
Vă reamintesc că aceste controale au fost efectuate după reacreditarea majorităţii unităţilor medicale cu paturi din ţară.
Cheltuielile nejustificate a fiecărui judeţ pentru aceste controale a compromis autoritatea Direcţiei de Sănătate Publică.
Stimaţi colegi,
Am cerut o situaţie detaliată a cheltuielor făcute de către comisiile care au efectuat controlul pentru că am informaţii
potrivit cărora cazările s-au făcut la unităţi de cazare de lux şi au fost solicitate servicii extra. Mi s-a răspuns că termenul de
depunere al rapoartelor la Ministerul Sănătăţii, pentru centralizare, este data de 13 aprilie 2018. A trecut o perioadă suficientă
de la aceste controale încrucişate pentru ca Ministerul Sănătăţii să evalueze situaţia managementului sanitar al spitalelor pentru
a veni în sprijinul lor. Bani s-au cheltuit pentru controale, dar rezultate concrete nu sunt, numai declaraţii superficiale ale
ministrului Sănătăţii. Este o dovadă a lipsei de profesionalism, gândire şi viziune pentru ce va urma în sistemul sanitar.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
În apărarea unei plângeri penale. Atenție la fenta PSD!
Stimati colegi,
Cine s-a uitat la televizor în ultimele zile a văzut că televiziunile de casă ale PSD-ALDE și politicienii de vârf ai
coaliției guvernamentale se dădeau de ceasul morții pentru că președintele PNL Ludovic Orban a depus o plângere penală
împotriva doamnei premier Dăncila pentru că aceasta s-a crezut președinte și a luat din atribuțiile de politică externă ale șefului
statului.
Ce mai vuiet, ce mai freamăt! Ai fi zis că s-a atins cineva de reședința de zeci de milioane de euro a domnului
Dragnea, de hotelurile și de ferma de porci pe care le are prin interpuși. Zici că s-a atins cineva de averea vreunui baron local
PSD inimaginabil de bogat, avere făcuta, evident, din salariu și muncă cinstită, el fiind o biată victimă a statului paralel.
Aici este vorba despre două lucruri: O șmecherie a PSD, o perdea de fum menită să acopere furtul banilor din Pilonul
II de pensii, dar și o situație gravă, de asumare ilegală de puteri de către premier. Acestea merită tratate separat:
1. Din seara zilei de 20 mai, știm precis de ce au făcut cei de la PSD și ALDE scandalul cu plângerea penală. În acea
seară am aflat că guvernanții dau un nou atac la Pilonul II de pensii și aveau nevoie ca agenda să fie ocupată de alt subiect. Ei
știau ce pregătesc și au atacat anticipat, așa cum fac oamenii sfătuiți de specialiști în propagandă. Ca să nu aibă nimeni vreun
dubiu, proiectul apărut în seara respectivă NU AVEA CUM să fie opera Comisiei de Prognoză (CNP), așa cum a aruncat
pisica sublima doamnă ministru Lia Olguța Vasilescu. PSD si ALDE fac ce au mai făcut: Arată varianta cea mai rea, adică
banii pentru pensiile din Pilonul II se opresc de tot. Dacă merge și scandalul nu e mare, merg și ei mai departe. Dacă nu, vin cu
o variantă tot dezastruoasă, în care îți taie din pensia viitoare, dar mai puțin dezastruoasă decât oprirea totală a sumelor. Vă
amintiți când ziceau că nu se ating de Pilonul II? Domnul Dragnea, cu o privire afectată și mustăcioasă, mai că se jura că nu va
fi cazul. Au aruncat varianta cu naționalizarea, le-a sărit lumea în cap, așa că au tăiat doar un sfert din banii pentru Pilonul II.
Apropo, sper să nu mă amendeze splendida instituție CNCD pentru discriminarea mustăcioșilor.
2. Oare chiar așa e cu plângerea asta penală?
"Lovitură de stat", au țipat pesediștii după depunerea plângerii. Bine că nu au vorbit de alte lucruri la care au mai
multă experiență, gen "mineriadă" sau "Revoluție furată".
Ba chiar și unii colegi din PNL au fost sensibilizați de scandalul făcut de presa PSD-ALDE și li s-a părut prea mult.
Parțial îi ințeleg, faptele imputate doamnei premier nu sunt ușor de dovedit, iar consecințele ar fi dure. Ceea ce rămâne, însă,
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este că doamna Dăncilă, prin încercarea cu mutarea ambasadei la Ierusalim, și-a depasit în mod evident atribuțiile. Să fie clar,
politica externă este făcută de președintele României.
O spune Constituția: ARTICOLUL 91. Atribuții în domeniul politicii externe:
(1) Președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare
Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit
procedurii stabilite prin lege.
(2) Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă
inființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
Avem și o decizie a Curții Constituționale, nr. 683/2012, care spune și ea:
"Acest text constituțional îi permite să traseze liniile viitoare pe care statul le va urma în politica sa externă, practic să
îi determine orientarea în planul relațiilor externe, ținand cont, desigur, de interesul național. O atare concepție este legitimată
de caracterul reprezentativ al funcției, Președintele României fiind ales de cetățeni prin vot universal, egal, direct, secret și
liber exprimat".
Curtea a constatat că rolul Guvernului în politica externă este unul mai degrabă tehnic, el trebuind să urmeze și să
îndeplinească obligațiile la care România s-a angajat la nivel de stat.
"Curtea observă, cu acest prilej, că acest rol este unul de execuție, așadar, unul derivat, și nu originar, cum este cel al
Președintelui României".
Subliniez încă o dată: Guvernul se apucase să mute ambasada României FĂRĂ SĂ ÎL CONSULTE pe președintele
României. Cum numim asta? Cine face politica externă a Romaniei?
De ce nu ar avea orice cetățean, mai ales liderul Opoziției, dreptul de a depune o plângere penală, fiind conștienți toți
că s-a întamplat ceva grav și fără să avem textele în față?
Această plangere poate fi respinsă ori acceptată, dar în niciun caz nu trebuie judecată prin studiourile unor televiziuni
isterice, cu burtiere manipulatoare si invitați deliranti care clamează că a fost o "lovitură de stat".
Domnilor, lovitură de stat nu o dau cei care respectă legea și procedurile, ci cei care încalcă legea, încalcă principiile
constituționale și echilibrul puterilor în stat.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***
Pilonul II, prioritatea zero!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Într-un comunicat de presă dat publicităţii în ajunul declanşării aşa numitei revoluţii fiscale, la începutul acestui an,
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România preciza că "Reducerea în premieră a contribuției de la procentul
actual de 5,1% la 3,75% (în locul majorării la 6%, conform legii) transmite un semnal negativ, afectând viabilitatea pe termen
lung a sistemului de pensii private”, menţionând că decizia se va traduce în pensii private mai mici cu cel puțin 20% pentru
viitorii pensionari și potențial mai scăzut de finanțare a afacerilor românești prin intermediul pieței de capital.
Din păcate, această luare de poziţie era mult prea tardivă pentru a mai opri transferul masiv de fonduri de la Pilonul II
de pensii către bugetul asigurărilor sociale de stat, declanşat prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Evident, pentru a putea fi puse în operă, promisiunile coaliţiei PSD-ALDE trebuiau susţinute financiar. Scamatoria majorării
salariului minim pe economie - însă doar pe hârtie! - prin transferul cotelor de contribuţii sociale din sarcina angajatorului în
cea a angajatului şi a creşterii valorii punctului de pensie, dar şi a pensiei minime garantate s-a pus în scenă chiar pe banii
contribuabililor.
Înfiinţat în urmă cu 10 ani, sistemul de pensii private obligatorii şi-a demonstrat pe deplin eficienţa şi utilitatea.
Administrarea Pilonului II de pensii s-a dovedit un succes, nefiind înregistrată nicio controversă pe această temă, sistemul fiind
apreciat de toate organismele financiare internaționale, chiar dat ca exemplu pentru randamentele înregistrate, mai mari chiar
decât în jumătate din statele membre UE.
Cu peste 7 milioane de conturi individuale şi mai mult de 4 milioane de contributori activi, raportând un randament
mediu anual între 2008-2018 de aproape 9%, acest sistem a atras în ultimul deceniu contribuţii brute de peste 35 miliarde lei,
administrând în prezent active nete pe peste 42,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproape 5 % din PIB-ul României.
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Sigur, mai e mult până departe, dacă ar fi să ne raportăm la activele unor fonduri de pensii private implementate cu
zeci de ani în urmă în Danemarca, Olanda, Elveția sau Canada, care au ajuns să depăşească PIB-urile naţionale ale acestor
state, dar când miza o reprezintă confiscarea celor 9 miliarde de euro acumulate până acum în conturile românilor nimic nu stă
în calea coaliţiei de la guvernare.
Sub pretextul că statul ar oferi un randament mai bun decât mediul privat, în domeniul pensiilor, PSD-ALDE încearcă din
răsputeri să adoarmă vigilenţa românilor. Au mai rămas puţine zile până la trâmbiţata majorare a valorii punctului de pensie de
la 1 iulie iar prin vistierie bate vântul.
Vor fi românii înşelaţi, din nou, pe banii lor?
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Revolta pseudo-politicienilor PSD-ALDE în Anul Centenar
În vreme ce toată suflarea PSD-ALDE se dădea de ceasul morții să condamne încă o „lovitură de stat“ dată de opoziție
și președintele Iohannis, mai multe organizații civice din Moldova organizau un nou marș motorizat spre București. Scopul
marşului era să atragă atenția asupra faptului că actuala coaliție nu mișcă un deget pentru a construi infrastructura prin care să
lege cea mai săracă regiune a țării de Transilvania și Vestul Europei.
În Anul Centenar, cele mai importante proiecte ar fi trebuit să asigure investițiile în infrastructura mare, rutieră și de
cale ferată, fără ca populația să ceară acest lucru în nenumărate rânduri, sub diverse forme. Condamnarea la sărăcie a
Moldovei, în lipsa autostrăzilor, este un lucru imposibil de combătut. A continua să trăim în Românii paralele, cu viteze
diferite de dezvoltare reprezintă adevărata subminare a intereselor naționale.
Faptul că PSD-ALDE, prin guvernele avute, şi-au dovedit incompetența în organizarea unor evenimente reale dedicate
aniversării a 100 de ani de stat român modern ar putea fi transformat într-un avantaj. S-a stopat, astfel, risipa banilor publici pe
evenimente în urma cărora nu rămâne nimeni cu absolut nimic. În schimb, societatea civilă încă îşi poate asuma un proiect de
dezvoltare, prin acțiunea lor comună!
În schimb, spectacolul grotesc al pretinselor „lovituri de stat“, clamate de propaganda PSD-ALDE, are un singur scop:
inventarea unui dușman care nu lasă, chipurile, guvernanții să lucreze. Deşi sunt de 2 ani la putere. Timp în care au „măturat“ de
la Palatul Victoria doi premieri și au pus în operă cea mai haotică guvernare din istoria noastră democratică.
Iată cum, la 100 de ani de la Marea Unire, România are în fruntea sa pseudo-politicieni și o culegere de minciuni pe
post de Program de guvernare. Iar acest lucru nu este suficient, pentru că tot ei se revoltă și dau vina pe personaje imaginare
pentru eșecul lor de a nu fi adevărați oameni de stat.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Nimeni nu vă mai crede!
Pilonul II de pensii a devenit marfă de schimb pe taraba guvernanților
Acum o lună de zile, tot printr-o declarație politică, atrăgeam atenția asupra problemei pericolului în care se va afla
Pilonul II de pensii. Poate nici eu, nici colegii mei nu am fost luați în seamă, dar iată că informațiile apărute în ultimele zile neau dat dreptate, și anume că există sau exista intenția guvernului să „umble”, în mod meschin, la contribuțiile la Pilonul II de
pensii.
Deși documentele oficiale arată clar intenția guvernului de a suspenda contribuțiile către Pilonul II de pensii, ai noștri
guvernanți au început să dea vina pe te miri ce acar Păun ...
Dar nu, până și colegii lor de la guvernare, ALDE, nu cred în fantasmagoriile conducerii psd-iste!
E clar: avem de a face cu o măsură dinainte stabilită, urma doar să se dea asaltul final ! Dar, ghinion, lumea s-a prins !
Specialiștii menționează faptul că suma pierdută ar fi în jur de 2 miliarde de lei ! Și nu e vorba de bani publici; este vorba de
banii fiecărui contribuabil la acest pilon II de pensii!
Atenție ! doar pentru 6 luni, dar cine știe ...
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Nu PSD are de pierdut, ci doar vreo 7 milioane de angajați, și aceia dintre cei mai activi de pe piața muncii românești !
Dar nu asta contează în economia...electorală a PSD!
Mai mult decât atât, deși contribuția trebuia să ajungă la 6%, conform legislației, anul acesta ne „lăudăm” cu o
contribuție la Pilon II de pensii de doar 3,75%, diferența compensând lipsurile Pilonul I de pensii. Pierderile î, în ultimii 10
ani, ar fi de 1,1 miliarde de euro în conturile celor care ar trebui să se bucure la pensie.
Stimați colegi,
Eu am o anumită vârstă care mi-ar permite să fiu detașat în fața unei asemenea problematici, dar nu pot sta indiferent
când văd că, din ce în ce mai mult, este pusă în pericol siguranța unui trai liniștit al generațiilor actuale active care cotizează
atât la fondul de pensii Pilon I, cât și la Pilonul II, cel puțin !
Ca liberal, la ceas aniversar, acum la 143 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, nu pot sta impasibil când
văd că persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul profesiilor liberale, și nu numai, vor avea de suferit!
Împreună cu colegii mei, tragem din nou semnalul de alarmă! Acest gest al puterii nu trebuie să se materializeze deloc!
Este timp de analiză și de reflecție! Dacă vrem ca poporul român muncitor, din diferite profesii, să mai aibă vreodată
încredere în conducătorii săi, trebuie să punem interesul individului pe primul loc! Statul român trebuie să găsească acele
pârghii legislative prin care fiecare angajat din sistemul public sau privat, dar și fiecare angajator, să se simtă protejat de o
legislație previzibilă și corectă! Altfel, nimeni nu va mai avea încredere în clasa politică și în guvernanți !
De noi și de voi depinde, stimați colegi!
Vă mulțumesc pentru atenție !
Deputat
Vasile Varga
***

 Întrebări

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Sold amenzi rutiere neîncasate
Stimate domnule ministru,
Directiva nr. 2011/82 a Uniunii Europene a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 5/2014, fiind
adoptate unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie
în vederea identificării conducătorilor auto contravenienţi, indiferent de statul membru în care este înregistrat automobilul.
Conform acestor armonizări legislative, conducătorii auto străini domiciliaţi în state membre ale UE, care săvârşesc
contravenţii la regulile de circulaţie pe teritoriul României, vor primi amenzile la domiciliul din respectivele state.
Astfel, comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a înştiinţării de plată ar urma să se facă prin
poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire.
Cu toate acestea, conform informaţiilor diseminate de mass media, soldul amenzilor neîncasate de la cetăţeni străini,
ca urmare a săvârşirii pe teritoriul României a unor contravenţii rutiere, este în creştere, privând administraţiile publice locale
din ţară de o importantă sursă de venit.
În acest context, vă rog să precizaţi care este, în prezent, cuantumul amenzilor de circulaţie neîncasate, aplicate pe
teritoriul României unor contravenienţi rezidenţi în state UE, precum şi demersurile pe care le face ministerul pe care îl
conduceţi în vederea recuperării acestora.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Refacerea sistemelor de irigaţii
Stimate Domnule ministru,
Conform informaţiilor diseminate de MADR, din cei un miliard de euro prevăzuţi în buget până la finele anului 2020,
26,5 milioane de euro se vor aloca în anul 2018 pentru refacerea şi reconstrucţia sistemului naţional de irigaţii.
Această sumă este complementară celor aproximativ 435 milioane de euro disponibile pe măsura 4.3 din PNDR 2014
-2020 de la Uniunea Europeană pentru investiţiile în sistemele secundare de irigaţii.
În acest context, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi ce investiţii finanţate prin alocaţii de la bugetul MADR sunt
prevăzute a se efectua în judeţul Bihor, care este valoarea acestora şi care este stadiul lor de implementare?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Programe pentru stimularea adopţiilor
Stimată doamnă ministru,
În România sunt în acest moment 57.000 de copii în sistemul de protecţie. Peste 19.000 dintre ei sunt în centrele de
plasament şi tot atâţia în grija asistenţilor maternali. Diferenţa sunt copii de care au grijă rudele până la gradul 4, pentru că
legea le permite acest lucru. Cifrele nu sunt însă exacte pentru că mulţi dintre copiii abandonaţi de părinţii naturali, dar de care
au grijă rudele nu figurează în nicio statistică.
Fiecare dintre ei ar avea o şansă la o viaţă normală de familie, să fie adoptaţi, numai că Legea adopţiei în vigoare din
anul 2004 este depăşită. Procedurile care permit unei familii să ia acasă un copil sunt lungi şi anevoioase, astfel că mulţi dintre
cei care şi-ar dori să devină părinţi renunţă pe parcurs. Între timp copiii ajung la vârste la care integrarea în familie este dificilă,
iar şansele de a fi adoptaţi scad direct proporţional cu vârsta. Mai mult, din anul 2004, adopţiile internaţionale au fost blocate
deşi numeroşi străini şi-au manifestat dorinţa de a înfia un copil de la noi din ţară. Vă întreb doamnă ministru:
1. Ce strategii şi programe au Ministerul Muncii şi Guvernul în vedere pentru stimularea adopţiilor?
2. Care este numărul adopţiilor la nivel national în ultimii doi ani şi în mod special în judeţul Maramureş?
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
Adresată doamnei Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Principiile noii legi a pensiilor
Doamnă ministru,
Ştiu că noua lege a pensiilor este extrem de necesară deoarece există numeroase disfuncționalități în sistemul actual,
de aceea îmi doresc și eu, ca și mulți alţi români, să fie finalizată și depusă în Parlament în acest an.
Cei peste 5 milioane de pensionari sunt nerăbdători și doresc să știe dacă vor fi sau nu afectați de această nouă lege, dacă
pensile lor nu vor fi diminuate de această nouă schimbare. Nu în ultimul rând, se știe deja că valoarea punctului de pensie va fi
majorată, iar actualii, dar şi viitori beneficiari ai legii nu-şi doresc decât o viaţă mai bună. Trebuie să se elimine toate
inechitățile existente și să se găsească soluții pe termen mediu și lung și pentru tinerii de astăzi pentra ca atunci când se vor
pensiona să se bucure de acest drept. Despre această lege, atât de aşteptată de români, nu se ştiu foarte multe detalii şi circulă
mai multe variante despre cum ar putea să arate forma finală a decretului.
Vă solicit doamnă ministru să îmi comunicați care sunt principiile care au stat la baza elaborării Legii pensiilor și care
va fi la final stagiul minim de cotizare. Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Stadiul de pregătire al proiectelor în cadrul
Programului Operațional de Infrastructură Mare
Doamnă ministru,
În luna aprilie s-a formulat o nouă scrisoare din partea Comisiei Europeane, prin vocea doamnei Corina Crețu,
Comisar European pentru Dezvoltare Regională, în ceea ce privește gradul mic de absorție a fondurilor europene. Programul
Operațional de Infrastructură Mare, elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, se pare că este cel mai
afectat de slaba pregătire a proiectelor, deoarece acestea sunt concentrate pe un număr limitat de investiții.
Acest program finanțează activități din 4 sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul
riscului și adaptarea la schimbările climatice. Chiar dacă România are nevoie urgentă de cofinanțare europeană, planificarea și
implemantarea proiectelor de infrastructură de transport este extrem de slabă, riscând ca până în 2020 (chiar și până în 2023)
să rămână bani europeni neutilizați.
În acest sens, vă solicit, doamnă ministru, să aveți amabilitatea și să îmi comunicați ce măsuri concrete ați întreprins
pentru a remedia această situaţie? Căte proiecte au fost depuse pe POIM și care este suma contractată/cheltuită din cei
11,6mld. Euro alocați de Uniunea Europeană.
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Florin Stamatian
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Reducerea numărului unităților de invățământ în județul Alba
Stimate domnule ministru,
Trecerea salarizării cadrelor didactice de la primării la inspectoratele școlare, creează haos în mai multe instituții de
învățământ din Alba, reducându-se simțitor numărul unităților care își vor permite să își păstreze toți profesorii în anul școlar
următor.
În acest sens, vă prezint exemplul școlii din Beța, unde, de anul școlar viitor, se desființează învățământul primar,
directorul școlii anunțând că: ”deoarece s-a depășit cu 50% bugetul alocat pentru cheltuielile de personal, rezultând din
costul standard/elev", consiliul de administrație al școlii a luat o serie de măsuri pentru a se încadra în bugetul alocat. Astfel, la
școlile din Beța, Lopadea Nouă și Ciuguzel s-au redus 3,16 norme față de anul școlar curent. Rezultatul este acela că la școala
din Ciuguzel va rămâne un singur post de învățător iar învățământul primar la școala din Beța se DESFIINȚEAZĂ, elevii
urmând să fie transferați la școala din Lopadea, deși părinții copiilor din școlile menționate nu sunt de acord sub nicio formă
cu acest demers!
În acest sens, vă întreb, domnule ministru, dacă a fost făcut un studiu de impact cu privire la ce se va întâmpla cu
acești elevi și profesori, în condițiile în care, deși motivația desființării a fost ”creșterea eficienței și a calității
învățământului”, în noua școală copiii vor învăța tot în sistem ”simultan”: clasa zero și clasa întâi împreună, clasa a doua
normal, iar clasele a treia și a patra vor face, de asemenea, ore împreună, cu același învățător, în același timp?
Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
domnului Ionuț Mișa, președintele ANAF
Precizări privind prorogare termen privind obligația operatorilor eonomici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Domnule ministru,
Domnule președinte,
În data de 18 mai 2018, Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență
pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică.
Potrivit proiectului, dacă acesta se va aproba în ședință de Guvern, atunci se amână aplicarea sancțiunii prevăzută la
art. 11 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, până la data de 1 septembrie 2018 în cazul
operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv până la data de 1 noiembrie 2018 în cazul
operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mici. După expirarea acestor intervale, sancțiunea poate fi aplicată
doar pentru faptele săvârșite începând cu data de 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018, după caz. Așadar, măsura
are în vedere amânarea cu trei luni a aplicării sancțiunii prevăzută de lege pentru nedotarea cu noile aparate de marcat, pentru
a permite operatorilor economici să achiziționeze, fiscalizeze și să testeze aparatele de marcat cu jurnal electronic.
În nota de fundamentare a actului normativ se precizează că motivul principal al acestei prorogări de termene îl
reprezintă ”întârzierile producătorilor și distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu
jurnal electronic și implicit întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentația aferentă pentru avizare tehnică la
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică”. Deoarece în legătură cu toată această operațiune au apărut
nenumărate suspiciuni în spațiul public, vă solicit următoarele clarificări:
- Presupunând că toți operatorii economici din România s-ar fi putut dota, în termenul legal, cu noile aparate de marcat,
vă solicit să precizați în ce măsură sistemele informatice ale ANAF sunt pregătite pentru a prelua și analiza informația
transmisă de noile aparate de marcat?
- Vă solicit să precizați dacă prorogarea de termen nu reflectă, în fapt, tocmai totala nepregătire a ANAF în a
implementa noul sistem.
- Pentru a evita orice suspiciuni privind caracteristicile tehnice ale noilor aparate de marcat, vă solicit să precizați
motivul pentru care producătorii români specializați în producția unor asemenea aparate au fost împiedicați să le
furnizeze, deși modelele naționale erau pe deplin competitive?
- În contextul în care chiar presa a furnizat mai multe informații privind acte/fapte de corupție legate de unii potențiali
”câștigători ai lozului” aparatelor de marcat electronice, vă solicit să precizați dacă ați dispus Corpului de control să
investigheze modul în care s-au stabilit aceste caracteristici tehnice?
- Vă solicit să precizați modelul de aparat de marcat care a întrunit caracteristicile impuse de ANAF/Ministerul
Finanțelor Publice: modelul/modelele cu cel mai mare număr de cumpărări, furnizorul, țara în care își are sediul social,
țara de producție, prețul mediu și eventual și structura acționariatului, dacă este posibil.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
domnului Adrian Pintea, director general APIA
Situația SC COMCEREAL SA Vaslui
Stimate domnule ministru,
Vă supun atenției memoriul primit la Cabinetul meu parlamentar din partea SC COMCEREAL SA Vaslui, cu privire
la situația critică în care aceasta se regăsește din cauza neîncasării subvențiilor cuvenite pentru anii 2014, 2015 și 2017, în
condițiile în care, firma menționată lucrează de peste 20 de ani terenuri arabile în suprafaţă de aproximativ 23.000 ha, unele în
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proprietate și altele luate în arendă, atât de la persoane fizice, cât şi juridice, desfăşurându-şi activitatea în 16 Baze de Recepție
și având aproximativ 300 de salariați.
Mai mult decât atât, neîncasarea subvențiilor cuvenite de către SC COMCEREAL SA Vaslui au condus la punerea în
mare dificultate a funcționării acesteia, blocând posibilitatea plăților către furnizori și salariați ei și chiar a continuării
desfășurării activității agricole.
Având în vedere situația extrem de dificilă la care s-a ajuns - din punctul meu de vedere și profund incorectă -, situație
prezentată în detaliu de către SC COMCEREAL SA Vaslui în memoriul atașat, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați
următoarele:
- de ce SC COMCEREAL SA Vaslui nu a putut beneficia la timp de subvențiile cuvenite, timp de mai mulți ani, la fel
ca și în cazul altor firme de profil?
- de ce s-a ajuns la toate aceste tergiversări și tratamente diferite în comparație cu multe alte firme din domeniu?
- în cât timp veți lua toate măsurile necesare pentru a soluționa rapid și corect acest caz, precum și la ce data veți plăti
subvențiile datorate către SC COMCEREAL SA Vaslui, pentru a-și putea onora astfel, toate obligațiile de plată datorate și a nu
intra în incapacitate de plată, dar și pentru a înlătura suspiciunea de discriminare a APIA față de această firmă, în comparație
cu multe alte firme din domeniul agricol, care nu au fost supuse unui astfel de tratament incorect?
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Implementarea sistemului de învățământ dual în România
Stimate domnule ministru,
Sistemul de învățământ dual, ce permite îmbinarea cursurilor teoretice cu ore de practică profesională, implicând în
acest scop și agenții economici, s-a dovedit a fi de un real folos pentru necesitățile economiei românești, fiind bine adaptat
realităților pieței forței de muncă.
În acest context, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, care este strategia Ministerului Educației Naționale
privind învățământul de tip dual, câte clase de tip dual vor funcționa în anul școlar 2018-2019, la nivelul întregii țări, în câte
unități școlare, precum și câte din aceste clase vor fi nou înființate. Menționez că doresc răspund scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Stadiul lucrărilor la autostrada A1, tronsonul Deva – Lugoj
Stimate domnule ministru,
Una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura rutieră din România o reprezintă finalizarea tronsonului V,
Deva - Lugoj, al autostrăzii A 1. Finalizarea acestei investiții ar urma să fluidizeze foarte mult traficul din această zonă a
României, contribuind totodată la scurtarea semnificativă a timpului de tranzit necesar mărfurilor și materiilor prime care
alimentează marile investiții industriale din zona de Sud a Transilvaniei .
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, care este stadiul lucrărilor pe tronsonul
Deva-Lugoj al autostrăzii A 1, dacă există întârzieri în execuție și care este cauza acestora, precum și care este termenul
preconizat de deschidere a traficului pe acest tronson de autostradă. Menționez că doresc răspund scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
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Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării și Inovării
Proiectele finanțate prin POC 2014-2020
Stimate domnule ministru,
Ministerul Cercetării și Inovării gestionează Organismul Intermediar pentru Cercetare, care îndeplinește atribuții
legate de Programul Operațional Competitivitate - POC 2014-2020.
În acest context, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, câte proiecte au fost finanțate, în anul 2018, la nivel
național, prin intermediul acestui program, care este valoare totală a proiectelor, precum și câte din aceste proiecte se află în
responsabilitatea biroului regional Centru al Organismului Intermediar pentru Cercetare. Menționez că doresc răspund scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Prioritățile programului Start-Up Nation
Programul Start-Up Nation permite candidaților la respectivele fonduri o finanțare de 200.000 de lei pentru fiecare
proiect, dintr-un buget total de 2 miliarde de lei.
În interesul acestui program ați declarat următoarele: "Astfel că vom veni cu un ghid de bune practici, pentru ca
procedura să fie simplificată şi să fie unitară. Eu îmi doresc să începem cât mai repede, însă depinde de felul în care cei care au
aplicat înţeleg mesajul de a veni cât mai repede la ghişeele băncilor şi la agenţiile regionale pentru depunerea cererii de plată şi
inspecţia în teren. Ultima zi de depunere a cererilor de plată este 29 septembrie 2018 şi ultima zi de plată este sfârşitul lunii
decembrie. Eu îmi doresc să avem cele mai multe cereri de plată în următoarele două luni, astfel încât, atunci când Start-Up
Nation 2018 va fi lansat, să avem capacitatea să gestionăm în mod corect".
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ținând cont de termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare, când va fi finalizată elaborarea ghidului de
simplificare a procedurii?
2. Care este impactul programului Start-Up Nation 2017 asupra economiei? Există o analiză detaliată?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Accesarea fondurilor europene în domeniul energiei regenerabile
La inițiativa Autorității de Management pentru Programul Operațional de Infrastructură Mare (AM-POIM) ,
Ministerul Fondurilor Europene a anunțat lansarea unei campanii de informare la nivel național în ceea ce privește facilitarea
accesului potențialilor beneficiari finanțării din fonduri europene în domeniul energiei regenerabile. Principalele obiective ale
acestui proiect stimulează creșterea producției de energie din resurse regenerabile (biomasă, biogaz, geotermal), reducerea
consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali și creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă
prin cogenerare de mare eficiență. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Implementarea acestui proiect reprezintă o prioritate pentru Ministerul Fondurilor Europene?
2. În ce stadiu se află proiectele deja existente în domeniul energiei regenerabile?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Programul de construcție al autostrăzilor
În urma conferinței „Connecting Europe through Innovation” ați declarat următoarele: "Starea lucrărilor pe şantiere
este mult sub aşteptări. Am avut discuţii cu toţi contractorii de pe aceste şantiere, care m-au asigurat că vor respecta termenele
de execuţie. Însă, pe mine nu m-au convins că ţintele de execuţie pentru proiecte de zeci de milioane de euro pot fi atinse cu
100 de muncitori şi 70 de utilaje. Anvergura companiilor care au câştigat aceste lucrări este extrem de mare pe hârtie şi mică în
realitate. Nu mă feresc să spun acest lucru"
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt soluțiile prevăzute pentru a îmbunătăți situația lucrărilor de pe șantiere?
2. Care este stadiul actual al lucrărilor?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale
Muzeului Revoluției din Timișoara
În urmă cu câteva săptămâni s-au purtat discuții între dumneavoastră și autoritățiile locale, mai exact cu Primăria
Municipiului Timișoara, conform cărora urma ca Ministerul Culturii să preia de la Ministerul Apărării Naționale clădirea
Garnizoanei în vederea transformării acesteia în Muzeu al Revoluției.
Însă conform declarațiilor domnului Ministru al Apărării Naționale, Mihai Fifor, aflat sâmbătă, 19 mai, la Timișoara:
„Am avut o întâlnire aplicată referitoare la Muzeul Revoluției. Știu că este un subiect care a fost rulat în Timișoara și pe bună
dreptate. Întâlnirea a dus la următoarea concluzie: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să transfere către Consiliul
Județean Timiș clădirea necesară pentru organizarea Muzeului Revoluției.” Și conform declațiilor Președintelui Consiliului
Județean Timiș, Călin Dobra: „Am avut discuții foarte clare cu domnul secretar de stat în cadrul Ministerul Culturii, Ion
Ardeal Ieremia. Există în cadrul Ministerului Culturii o filă de buget pentru Muzeul Revoluției, dar nu pentru consolidarea
întregii clădiri. Aici discutăm de cu totul altceva. Am stabilit anumiți pași, și anume: Ministerul Apărării va ceda proprietatea
către Consiliul județean, iar noi vom găsi împreună cu Ministerul Culturii un model de parteneriat astfel încât să beneficiem de
acea sursă de finanțare pentru realizarea Muzeului Revoluției.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce discuții ați purtat cu Ministerul Apărării Naționale în ceea ce privește preluarea clădirii Garnizoanei în vederea
realizării Muzeului Revoluției? Și de ce s-a renunțat la această idee?
2. Ce discuții ați purtat cu Primăria Municipiului Timișoara?
3. Ce fel de parteneriat intenționați să încheiați cu Consiliul Județean Timiș?
4. Veți aloca un buget mai mare pentru realizarea Muzeului Revoluției?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale
Spitalul Militar din Timișoara
În cadrul vizitei dumneavoastră de sâmbătă, 19 mai, la Timișoara ați făcut declarații în ceea ce privește investițiile care
urmează a fi făcute la Spitalul Militar din Timișoara și transformarea acestuia într-o unitate de elită: „Ministerul Apărării
Naționale nu va da vreo unitate medicală către altă entitate. Investim la Timișoara și investim mult în Spitalul Militar
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Timișoara (...) nu doar că investim în infrastructură, adică în reabilitarea clădirii, dar angajăm și dăm drumul la treabă în
condițiile cele mai bune cu putință”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Când a fost ultima investiție făcută la Spitalul Militar din Timișoara?
2. Ce sume vor fi alocate investițiilor în infrastructură, dar și celor de funcționare a spitalului?
3. Care sunt termenele stabilite de minister pentru finalizarea reabilitării clădirii?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Spitalul CFR din Timișoara
Ministerul Transporturilor a inițiat transferul spitalelor CFR din subordinea sa către autoritățile publice din țară: două
în București și câte unul în Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Galați, Constanța, Brașov, Pașcani, Simeria, Oradea,
Craiova, Sibiu și Drobeta Turnu Severin.
Conform autoritățiilor locale, Ministerul Trasporturilor a transmis adrese oficiale în vederea preluării Spitalului CFR
Consiliului Local Timișoara, dar și Consiliului Județean Timiș. În cadrul Consiliului Local Timișoara s-a votat acordul de
principiu pentru preluarea spitalului CFR în ședința de plen, vineri, 18 mai. Iar Consiliul Județean Timiș urmează să voteze
același lucru în urmatoarea ședință de plen.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este procedura de decizie în vederea transferării Spitalului CFR Consiliului Local Timișoara sau Consiliului
Județean Timiș?
2. Care vor fi criteriile după care se va face transferul Spitalului CFR către Consiliului Local Timișoara sau Consiliului
Județean Timiș?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Guvernul PSD-ALDE nu vrea autostradă în Moldova
Stimată doamnă ministru,
La sfârșitul săptămânii trecute, Grupul civic „Împreună pentru A8“ și Asociația „Moldova vrea autostradă“ au
organizat un marș de protest motorizat pentru construirea autostostrăzilor în Moldova. Această infrastructură este mai mult
decât necesară pentru scoaterea regiunii din izolare și conectarea la Europa, având în vedere că în această parte de țară nu s-a
construit nici măcar un metru de autostradă.
Deși protestatarilor li s-a promis accesul cu maşinile în Piaţa Victoriei, acesta le-a fost, ulterior, refuzat pe motiv că, în
Piața Victoriei, este altă manifestație, în același timp.
În acest context vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce eveniment a fost programat în Piaţa Victoriei pentru sâmbătă, 19 mai 2018, şi cine l-a organizat? Când și
unde a fost înregistrată cererea pentru aprobare?
2. Dacă în Piața Victoriei nu a avut loc nici un alt eveniment sau manifestație, cine și de ce a dispus interzicerea
protestului privind construirea autostrăzilor în Moldova?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Cum garantează autoritățile române securitatea alimentară a populației?
Stimată doamnă ministru,
În ultima perioadă, a crescut numărul cazurilor de îmbolnăvire a oamenilor prin consum de produse alimentare
neconforme. Astfel, în urmă cu o săptămână, la Iași, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că 134 de cetățeni au fost
diagnosticați cu toxiinfecție alimentară de la un produs infestat cu bacteria Salmonella şi consumat la un fast food local. Un alt
caz, mai grav, a fost înregistrat la București, unde un copil de trei ani a decedat după ce a mâncat shaorma într-un fast food.
Din păcate, riscurile privind sănătatea publică generate de astfel de situații par să se înscrie în aria unor fenomene care
nu mai sunt izolate. Iar acesta un semn că autoritățile române nu au capacitatea să asigure, în totalitate, siguranța
comercializării şi consumului de produse alimentare. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care au fost, în ultima perioadă, acțiunile Direcțiilor de Sănătate Publică din județe pentru verificarea respectării de
către unitățile de alimentație publică a standardelor de igienă și conformitate? Câte unități alimentare au fost închise în
urmare controalelor DSP?
2. Ce măsuri are în vedere Ministerul Sănătății, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului,
pentru a nu se mai repeta situații atât de grave?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Asigurare plată la timp a indemnizației
pentru creștere copil și a alocațiilor pentru nou-născuți
Doamnă / domnule ministru,
O altă categorie socială a fost atinsă în mod negativ de către măsurile fără temei ale coaliţiei de guvernare. Această
categorie este formată din femeile care au devenit mămici. Acestea, deși au depus în termenul legal dosarele cu actele necesare
pentru obținerea indemnizației pentru acordarea concediului de creștere a copilului și a alocației aferente pentru copilul nounăscut, își primesc drepturile financiare cu foarte mare întârziere (de peste 2-4 luni, chiar și un an). Deși primesc banii
retroactiv de la depunerea cererii, perioada în care acestea nu au nici un venit este foarte mare.
Având în vedere că persoanele solicitante au contractele de muncă suspendate, iar un nou născut are nevoie de multe
lucruri pe lângă îngrijiri, alăptare și prezența mamei 24/24 ore lângă el, vă rog să-mi spuneți din ce trebuie să trăiască aceștia?
Cu ce venituri dacă statul nu-și onorează obligațiile financiare de plată față de proprii cetățeni decât cu foarte mare întârziere?
Într-o adresă a ANPIS, adresată unei mămici ca răspuns la întrebarea de ce plata este întârziată, instituția a răspuns că
principala cauză este lipsa resursei umane.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați:
- ce măsuri aveți în vedere pentru remedierea acestor situații?
- de ce nu există un plan temeinic de management al resursei umane în ministere și la nivelul instituțiilor și agențiilor
din subordine pentru evitarea unor astfel de situații?
Atașez copie după adresă ANPIS primită după o astfel de sesizare.
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Mara Calista
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației
Revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar
Stimate domnule ministru,
Având în vedere emiterea Ordinului 3631/2018 privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilorcadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ
revizuite pentru învățământul primar, vă întreb punctual:
- Care sunt deficiențele actualelor planuri cadru ce necesită revizuiri?
- Având în vedere momentul acestei revizuiri, va fi necesară tipărirea unor noi manuale pentru anul școlar 2018-2019 care să
corespundă acestor modificări? Aștept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației
Situația manualelor școlare
Stimate domnule ministru,
Pe data de 22.05.2018, majoritatea PSD-ALDE a votat în plenul Senatului Legea Manualului, pe baza căreia vor fi
editate noile manuale școalare. Cu toate acestea, din informațiile noastre, Ministerul a făcut deja apel la profesori să trimită
manuscrise de manuale, a și evaluat o parte din proiecte și a declarat chiar și câștigători înainte ca acest proiect legislativ să fie
votat. După cum bine știți, o lege nu are aplicabilitate în trecut.
De asemenea, Ordonanța emisă pentru înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică a fost declarată
neconstituțională de către CCR, iar intenția Guvernului era ca această societate să se ocupe de tipărirea tuturor manualelor
școlare.
Stimate domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă întreb, cum vor fi alese noile manuale dacă procesul de
selecție a fost început în afara cadrului legal (înainte ca Legea Manualului să fie votată)?
De asemenea, ce garanții puteți oferi că la începutul anului școlar 2018-2019 elevii vor avea toate manualele necesare,
în contextul în care înfințarea Societății Editura Didactică și Pedagogică a fost declarată neconstituțională? Aveți o soluție de
rezervă pentru a asigura totuși manuale la începutul anului școlar?
Aștept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Date referitoare la învățământul profesional în sistem dual
Stimate domnule ministru,
În vederea documentării pentru proiecte viitoare și pentru a cunoaște care este ponderea învățământului profesional
dual din totalul învățământului profesional din România, vă rog să-mi comunicați următoarele date:
- Care este numărul de elevi cuprinși în anul școlar 2017-2018 în învățământul profesional dual?
- Care este cifra de școlarizare pentru anul 2018-2019 în învățământul profesional dual?
- Cum a crescut în ultimii trei ani, numărul elevilor cuprinși în învățământul profesional dual?
- Există clase de învățământ profesional dual în toate județele?
Aștept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheș
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Naţional/Colegiu
Domnule ministru, odată cu desfiinţarea învăţământului profesional, tot ceea ce a însemnat învăţământ tehnic a
înregistrat un amplu declin. Acest fapt este incontestabil, fiind evidenţiat atât în statisticile dumneavoastră, cât mai ales prin
solicitările numeroase ale operatorilor economici privind forţa de muncă. Deşi în ultima perioadă se încearcă revigorarea
acestui tip de învăţământ, inclusiv prin implementarea învăţământului profesional dual, constat că încă este afectat de unele
prevederi metodologice.
Prin Ordinul 3732 din 20 mai 2013, se aproba Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu
unităţilor de învăţământ preuniversitar. Printre criteriile minimale ce trebuie îndeplinite de unitatea de învăţământ solicitantă
este şi aceea de a avea „rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani”. Această
prevedere se regăseşte statuată la art. 4 pct. 5 lit b). În mod evident, aceasta se aplică tuturor unităţilor de învăţământ, fără nicio
diferenţiere între cele care oferă o pregătire pe filieră teoretică şi cele pe filieră tehnică.
Domnule ministru, considerați că e normal ca unui Colegiu Tehnic să îi fie retrasă titulatura, ori unui Liceu Industrial/
Liceu Tehnologic/Grup Şcolar să nu îi fie acordată, pentru că nu are o promovabilitate la examenul de bacalaureat mai mare
decât media pe ţară, exact ca la colegiile teoretice? Nu se ia în considerare nici măcar media pe ţară obţinută la filiera în cauză.
Pentru un Colegiu Tehnic, Liceu Industrial ori Tehnologic respectiv Grup Şcolar, consider mult mai relevant, spre exemplu,
gradul de absorbţie al absolvenţilor pe piaţa muncii. Consider că retragerea sau neacordarea titulaturii de Colegiu, din cauza
ratei de promovabilitate la bacalaureat, este o măsură discriminatorie, în condiţiile în care elevii vin în aceste şcoli pentru a
dobândi o diplomă de atestare a unor competenţe şi implicit o meserie, şi nu o diplomă de bacalaureat.
Prin menţinerea acestei prevederi, fără nicio diferenţiere specifică, din nou vor fi afectate, cel puţin la nivel de
imagine, unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic.
Având în vedere că Metodologia a fost aprobată în anul 2013, iar termenul de reconfirmare, de 5 ani, se împlineşte
anul acesta, vă întreb Domnule Ministru, dacă veţi menţine în evaluarea Colegiilor Tehnice/ Liceelor Industriale/ Liceelor
Tehnologice ori a Grupurilor Şcolare, prevederea legată de promovabilitatea la bacalaureat sau veți lua în considerare alte
criterii?
Luați în calcul, în sprijinul îmbunătățirii imaginii învăţământului profesional, să modificați criteriile minimale ce
trebuie îndeplinite de către unitatea de învăţământ solicitantă, privind rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste
media naţională, pe ultimii 3 ani?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheș
***
Adresată doamnei prim-ministru, Viorica Vasilica Dăncilă
Birocrația întreținută de instituțiile statului român
Stimată doamnă prim-ministru, Viorica Vasilica Dăncilă,
Aduc în atenția dumneavoastră o situație cotidiană care dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, suculenta și
sfidătoarea birocrație întreținută cu plăcere de către instituțiile statului.
Astăzi, vă scriu despre cum Poliția împreună cu alte instituții ale statului plimbă cetățeanul de la ghișeu la ghișeu,
zâmbind satisfăcută din spatele gemulețului.
Să luăm următoarea situație. Domnul Dan este amendat de către reprezentantul Poliției in trafic. Domnul Dan își
plătește amenda în 24 de ore la Direcția “taxe si impozite”. Acolo, domnul Dan află că trebuie să anunțe personal Poliția că
a achitat amenda, deși Poliția, foarte vigilentă cu banul românului, este cea care anunță în sistem că domnul Dan datorează
niște bănuți statului. Domnul Dan anunță Poliția și crede că așa totul a intrat in normal. După câteva luni, domnul Dan se
duce la Direcția “taxe și impozite” ca să își plătească angaralele către “prietenosul” stat român. Dă să plătească impozitul
pentru ce a agonisit o viață și află că e un rău cetățean care nu își plătește amenzile. Domnul Dan e în pragul apoplexiei.
Arată umil dovada plății amenzii, asta dacă a fost suficient de precaut să o păstreze. Direcția “taxe si impozite” îl privește cu
îngăduință cinică. Ghinion! Nu a fost șters din sistem, să mai facă o cerere și să ceară statului român să îl radieze de pe lista
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rușinii. Cât durează? Vreo 30 de zile! Timp în care pot să curgă penalități că nu își plătește la timp impozitele pe bunuri pe
care nu le poate plăti pentru că nu a achitat o amendă pe care, de fapt, a achitat-o doar că statul român nu a catadicsit să îl
șteargă din sistem ca rău platnic. Vi se pare o scenetă demnă de personaje absurde?
Această situație nu este ipotetică, ci este reală, iar domnul Dan este unul dintre milioanele de români care se regăsesc
în această situație grăitoare pentru disprețul patologic cu care instituțiile statului român tratează timpul si banul cetățeanului.
Din anul 2016, conform art. 165 alin. (2) din noul Cod de procedură fiscală, impozitele locale (pe clădiri, terenuri sau
mijloace de transport) se pot achita doar după plata amenzilor restante. Și astfel, cetățenii care vor să-și achite impozitele în
termenul legal, află cu surprindere că amenzile pe care le știau plătite de luni sau chiar ani întregi figurează, de fapt, ca
neachitate și că trebuie ori să le plătească din nou, ori să umble de la ghișeu la ghișeu pentru a dovedi că și-a achitat amenzile.
Vă întreb: cum e posibil ca, atunci când instituțiile statului trebuie să comunice între ele că un cetățean are de plătit o
amendă, sistemul de transmitere a datelor funcționează ca uns, iar când aceleași instituții trebuie să comunice între ele că
românul și-a achitat amenda nu este posibil?
Cum aveți de gând, doamna prim-ministru Dăncilă, să reglementați această situație, așa încât cetățeanul român să fie
scutit de această umilitoare birocrație, de calvarul plimbatului între ghișee? Ce măsuri veți dispune, doamna Prim-ministru, ca
instituțiile din subordinea dvs să reglementeze interconectarea bazelor de date și să transmită în sistem și atunci când
cetățeanul își achită sancţiunile contravenţionale, nu doar atunci când același cetățean are de achitat asemenea sancțiuni?
Aștept, cu mare interes, răspunsul în scris.
Cu gânduri bune,
Deputat
Ana Adriana Săftoiu
***
Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor
Lămuriri necesare privind interpretarea Anexelor nr 18 si 19 ale NORMELOR METODOLOGICE din 30 noiembrie
2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor
conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul
nr. 980/2011, emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Stimate domnule ministru,
Forma actuală a punctului nr. 5 al Anexei nr 19 din Normele Metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, este: “La punctul 4 din anexa nr. 18 la normele metodologice
se acordă puncte astfel: se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt
licenţa de traseu pentru traseul respectiv până la data de referinţă.”
iar punctul 4 din Anexa 18 la normele metodologice “4. Vechimea neîntreruptă pe traseu:– 8 ani sau mai mult - 12
puncte;– 7 ani - 11 puncte;– 6 ani - 10 puncte;– 5 ani - 8 puncte;– 4 ani - 6 puncte;– 3 ani - 4 puncte;– 2 ani - 2 puncte;– 1 an,
mai mult de 6 luni - 1 punct.”
Vă întreb, domnule Ministru, dacă se acordă puncte privind vechimea neîntreruptă pe traseu doar operatorului de
transport rutier care executa serviciul de transport public efectiv la data de referință sau se acorda puncte și celorlalți operatori
de transport care au efectuat serviciul pe acel traseu, în diferite perioade anterior datei de referință?
De exemplu,
Traseul A
Perioada valabilitate traseu:
-program valabil 2005-2010
-program valabil 2011-2017
Data de referință licitatie 31.12.2017
Operatorul de transport 1, OT1, a executat serviciul de transport pe traseul A, în perioada 2005-2010, respectiv pe
durata a 5 ani
Operatorul de transport 2, OT 2, a executat serviciul de transport pe traseul A, în perioada 2011-2017, inclusiv la data
de referință, respectiv 31.12.2017, având o durată de 7 ani
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Având în vedere ca licitația pentru traseul A se organizează ținând cont de data de referință, respectiv data de
31.12.2017, data la care doar OT 2 executa efectiv serviciul public de transport pe acest traseu, în cazul în care și OT 1
licitează pentru acest traseu, primește punctele cuvenite pentru executarea serviciului de transport în perioada 2010-2015?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Gigel -Sorinel Știrbu
***
Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor
Lămuriri necesare privind interpretarea Ordinului nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora
stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutier emis de Ministerul Transporturilor
Stimate domnule ministru,
Forma actuală a articolului nr.62 al Ordinului nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, este: " Art. 62. -Eliberarea licenței de traseu și a graficului de
circulație anexă la aceasta se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza dreptului de efectuare obținut ca
urmare a rezultatelor stabilite de instituția care operează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseelor naționale, sentințelor emise de instanțele de judecată competente sau în alte cazuri prevăzute de
legislație."
Sintagma "SAU ÎN ALTE CAZURI PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIE" a fost introdusă prin modificarea formei
inițiale a art. Nr 62 din Ordinul nr 980/2011, prin punctul 39 din Ordinul nr. 1001/2015 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a
activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin
Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb următoarele:
- Care sunt concret cazurile luate în considerare de către Ministrul Transporturilor la emiterea Ordinului nr 1001/2015
referitoare la "alte cazuri prevăzute de legislatie"?
-Având în vedere faptul că Directorul Registrului Comerțului emite rezoluții echivalente hotărârilor de instanță în baza
Legii Societăților nr. 31/1990 actualizată, privind fuziunile și aportul de capital, prin care se transferă și licențele de traseu de
la un agent economic la altul, ambii fiind operatori de transport, se aplică și în aceste cazuri prevederile art. 62 din Ordinul
980/2011 actualizat?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Gigel -Sorinel Știrbu
***
Adresată domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale
Proiecte finanțate de la buget, în anul 2018, în legătură cu aniversarea
Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial Marii Unirii – evenimente
organizate la 100 de ani de la Unirea cu Bucovina
Domnule ministru,
Prin Hotărârea de Guvern nr.597/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea,
organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR, structura guvernamentală abilitată să se ocupe de
organizarea evenimentului aniversării Centenarului Marii Uniri a trecut în subordinea Ministrului Culturii. Din păcate, însă, la
peste 8 luni de la reorganizarea departamentului, sunt imposibil de identificat acțiunile acestuia într-un an cu semnificație
identitară deosebită.
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Țin să vă amintesc, domnule ministru, că, potrivit prevederilor legale, Ministerul Culturii și Identității Naționale este
abilitat să formuleze propuneri către Comitetul interministerial pentru Centenar privind calendarul activităților ce decurg ca
obligații legale ale autorităților și instituțiilor publice cu privire la aniversarea Centenarului României 1918-2018 și a Primului
Război Mondial; să asigure, în condițiile legii, finanțare pentru proiectele derulate prin bugetul Ministerului Culturii și
Identității Naționale, dedicate promovării identității naționale și aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului
Război Mondial; să sprijine, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea proiectelor dedicate aniversării
Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese,
colocvii și alte asemenea activități; să îndeplinească orice alte atribuții conform legii, în scopul derulării proiectelor și
acțiunilor dedicate aniversării Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial. În ciuda competențelor
atribuite prin lege, Ministerul Culturii nu au reușit să se ridice la înălțimea evenimentelor istorice, atunci când, la data de 27
martie 1918, am aniversat unirea cu Basarabia. În condițiile în care la 28 noiembrie 1918 autoritățile locale, prin implicare și
cu resurse proprii, fac eforturi importante pentru a aniversa unirea Bucovinei cu România, vă solicit, domnule ministru,
următoarele precizări:
- Care este calendarul de evenimente aprobat, la nivel guvernamental, cu privire la aniversarea unirii Bucovinei cu
România, înainte și la data de 28 noiembrie 1918?
- Vă solicit o situație detaliată cu privire la creditele bugetare aprobate de Guvern în vederea susținerii aniversării
Centenarului României 1918-2018 și a Primului Război Mondial pentru evenimentele din Bucovina.
- Solicit, de asemenea, precizări dacă Ministerul Culturii organizează activități aniversare și în cadrul comunităților de
români care trăiesc în Bucovina de Nord.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Neplata la termen a contribuțiilor sociale pentru personalul din învățământ
Domnule ministru,
Guvernul României a pus în dezbatere publică, încă de la finalul anului 2017, un proiect de ordonanță prin care
intenționa să modifice Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Se inteționa ca
neplata sau plata cu întârziere a impozitelor contribuțiilor reținute din veniturile angajaților să devină, din contravenție,
infracțiune. S-a prevăzut în proiect și următoarea încadrare juridică: ”constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la
un an la 6 ani nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie,
în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta
lege”.
Nu cunoaștem motivele obiective pentru care Guvernul a amânat/renunțat la această măsură (poate doar ca urmare a
unor decizii anterioare ale Curții Constituționale cu privire la art. 6 din Legea nr. 241/2005), însă, cert este faptul că de la
începutul anului 2018, principalul rău-platnic al impozitelor și contribuțiilor la buget a devenit chiar statul român.
În acest sens vă aduc drept argument deschiderile de credite bugetare pe care inspectoratele școlare județene le-au avut
la dispoziție în luna aprilie pentru plata salariilor, impozitelor și contribuțiilor aferente acestora. Astfel, deschiderile bugetare
au fost subdimensionate cu cel puțin 10%, astfel încât, în aproape jumătate din județele țării, contribuțiile sociale aferente
salariilor personalului din învățământ nu au fost plătite în termenul legal sau au fost plătite parțial.
Dacă ar fi să coroborăm această situație cu intenția Guvernului de a institui infracțiuni pentru neplata obligațiilor
fiscale, atunci jumătate dintre inspectorii școlari și directorii instituțiilor de învățământ au fost împinși, prin acțiunea
Guvernului, într-o situație greu de imaginat. Față de această problemă, deosebit de gravă, vă solicit, domnule ministru,
următoarele clarificări:
- Care este motivul pentru care deschiderile bugetare, pentru luna aprilie, destinate plății salariilor, impozitelor și
contribuțiilor sociale pentru personalul din învățământ, au fost mult mai mici decât necesarul?
- Este aceasta rezultatul unei erori a Ministerului Educației Naționale sau o problemă bugetară generată de Ministerul
Finanțelor Publice?
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- În condițiile în care și astăzi legislația în vigoare sancționează neplata sau plata cu întârziere a obligațiilor fiscale
aferente veniturilor salariale, vă solicit să precizați dacă Ministerul Finanțelor Publice sau ANAF va sancționa
inspectorii școlari sau directorii de școli, pentru o culpă care aparține Guvernului?
- Neplata contribuțiilor sociale de sănătate poate conduce la pierderea calității de asigurat în sistemul public de
sănătate. Cum veți proceda în situația în care angajații din sistemul de învățământ vor avea nevoie de asistență
medicală și se vor confrunta cu piedicile birocratice determinate de situația expusă mai sus?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
Memoriu cetățenesc al locuitorilor din Zlatna, Județul Alba – pagube
și victime ale populațiilor excesive de mistreți
Doamnă ministru,
Vă supun atenției o problemă pe care, probabil, o cunoașteți, dar la care Ministerul Mediului încă nu a formulat nicio
soluție. Este vorba despre populația mare de mistreți care invadează oamenii în case, le distrug culturile, le distrug
gospodăriile, iar unii localnici chiar au căzut victime ale sălbăticiunilor. În localitatea Zlatna, un localnic a fost ucis chiar în
localitate, la el pe stradă de un mistreț speriat.
M-am adresat public pe această chestiune, însă Ministerul a rămas pasiv la toate solicitările și avertizările mele. Mai
mult decât atât, nu doar am criticat lipsa de acțiune a Guvernului, ci am furnizat și unele soluții. Pentru a nu considera că
problema este una care ține de competiția politică, ci este o problemă care afectează viața oamenilor, vă înaintez, doamnă
ministru, un memoriu primit la cabinetul meu parlamentar, semnat de 133 de locuitori ai localității Zlatna. Vă solicit să
formulați, către semnatarii acestei petiții, soluțiile pe care le aveți în vedere pentru a liniști viața locuitorilor afectați de
invaziile de mistreți. Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Corneliu Olar
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Lămuriri privind unele practici privind evaluările naționale
Domnule ministru,
În ultimii doi ani, constatăm cu profundă neplăcere faptul că, numărul de absolvenți de clasa a VIII-a sau numărul de
absolvenți de liceu nu coincide cu numărul de absolvenți care se prezintă la examenele naționale, fie că vorbim despre
Evaluarea Națională, fie că vorbim despre Bacalaureat. Așadar, un număr tot mai mic de absolvenți se prezintă la aceste
examene, cauza nefiind, se pare, în zona elevilor, ci fenomenul se datorează presiunii pe care Ministerul Educației Naționale și
inspectoratele școlare o fac asupra școlilor, pentru a obține rate mai mari de promovabilitate și medii cât mai ridicate. Altfel
spus, la nivelul unor școli, elevii cu rezultate școlare slabe sunt descurajați în mod direct și vădit ca să participe la evaluări sau
la probele de bacalaureat, cu scopul de a ”nu trage” media în jos la nivel de școală și pentru a da bine în statisticile județene.
Am înțeles că Ministerul Educației Naționale a aflat despre aceste practici și că va transmite o notă către inspectorate.
Acest demers al ministerului nu cred că va înlătura cauza principală – presiunea administrativă pentru cosmetizarea
performanțelor tuturor elevilor care finalizează clasa a VIII-a, respectiv clasa a XII-a.
Vă solicit, domnule ministru, să analizați gravitatea acestei situații și să îmi formulați un set de măsuri pe care
intenționați să le implementați, astfel încât elevii absolvenți de clasa a VIII-a și clasa a XII-a să fie încurajați, stimulați și
sprijiniți să participe la examenele naționale, pentru a le asigra șansa de a se califica pentru meseriile viitorului.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Datorii ale companiilor de stat și ale marilor contribuabili la bugetul de stat
acumulate în anii 2017-2018
Domnule ministru,
ANAF a intensificat puternic operațiunile care ar trebui să conducă la o mai bună colectare a veniturilor la bugetul
general consolidat al statului român. Mai mult, există semnale tot mai frecvente din parte agenților economici mici și mijlocii
potrivit cărora ANAF emite somații de plată chiar în avans, înainte de termenele legale. Altfel spus, în vreme ce IMM-uri sunt
hăituite de autoritățile fiscal și urmărite îndeaproape să nu întârzie nici măcar o zi la plata impozitelor, companii de stat sau
agenți economici din categoria marilor contribuabili se bucură de un tratament preferențial din partea statului.
Vă reamintesc faptul că, la începutul anului, atunci când s-au făcut publice primele date cu privire la ritmul slab al
încasărilor, domnia voastră ați recunoscut că o parte a problemei vine chiar din zona marilor contribuabili. La acea vreme,
șeful direcției mari contribuabili, căruia i se putea imputa situația deficitară, era chiar Ionuț Mișa. Este greu de explicat faptul
că, după acest eșec evident, domnul Ionuț Mișa nu a fost demis, ci, dimoptrivă, a fost promovat în funcția de șef al ANAF.
În contextul în care 99.8% din PIB-ul economiilor europene este susținut de IMM-uri, iar în România chiar acest
segment este cel mai puternic afectat de excesul autorităților fiscale, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Care este gradul de conformare fiscală voluntară în rândul IMM-urilor din România înainte de emiterea primei somații
de plată și după aceea?
- Care este gradul de conformare fiscală voluntară în rândul angenților economici din categorii mari contribuabili
înainte de emiterea somației de plată și după aceea?
- Solicit o situație detaliată cu privire la arieratele înregistrate de companiile în care statul român este acționar majoritar
sau integral, pentru anul 2017 și primele luni ale anului 2018.
- Care sunt principalele obligații fiscale la care contribuabilii înregistrează, de obicei, întârzieri de plată?
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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 Interpelări

Adresată: domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
De către: Pavel Popescu, deputat
Obiectul întrebării: Definirea proiectelor de digitalizare
Stimate domnule ministru,
La data de 14 mai 2018 ați declarat urmatoarele cu privire la direcția de dezvoltare a proiectului de digitalizare în
România:
"Putem, din în ce mai mult, să dezvoltăm această industrie şi pentru mine este un privilegiu să coordonez activitatea
unui astfel de minister. În România, toată lumea se pricepe la fotbal, la politică, iar de câteva luni foarte multă lume se pricepe
şi la digitalizare, la Smart City etc. Unii folosesc aceste expresii doar pentru că sună bine, nu că au ceva în spate şi că pot veni
cu valoare adăugată în acest domeniu. Toată lumea vorbeşte despre digitalizare, dar nu folosim ceea ce avem deja - şi mă refer
la Punctul de Contact Unic şi la Ghişeul.ro. Sunt două instrumente pe care o să le promovez de acum înainte şi sunt convins de
faptul că vom avea posibilitatea să le reprezentăm. Cloud-ul guvernamental este un element foarte important, un proiect pe
care am reuşit să-l aşezăm pe linia corectă, am restabilit protocolul cu toţi factorii implicaţi şi suntem în punctul în care Ghidul
este în consultare publică, un mare pas înainte.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt modalitățile prin care Punctul de Contact Unic si Ghișeul.ro vor fi de acum promovate și îmbunătățite?
2. Promovarea pe care ați menționat-o își va avea susținerea în bugetul de stat?
3. Care sunt pașii de prioritizare a programului de digitalizare dezvoltați de ministerul pe care il conduceți?
Solicit răspunsul oral și în scris.
Cu deosebită stimă,
***

Adresată: domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
De către: Pavel Popescu, deputat
Obiectul întrebării: România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018
Stimate domnule ministru,
Conform clasamentului indicelui economiei și societății digitale (raportul DESI) publicat de Comisia European vineri,
18 mai, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018.
Indicele economiei și societății digitale (DESI) pentru România a crescut de la 33,7 în 2017 la 37,5 în 2018, dar țara
noastră rămâne printre ultimele state din UE și nu a reușit să-i ajungă din urmă pe fruntașii Europei, Danemarca, Suedia și
Finlanda.
„În general, progresele înregistrate în ultimul an au fost lente iar România nu a reușit să recupereze decalajele. Nivelul de
digitizare al economiei, precum și competențele digitale ale populației sunt scăzute și îngreunează progresul în ceea ce privește
majoritatea dimensiunilor DESI” - scrie Comisia Europeană în raportul pentru România.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați public:
1. Ce măsuri veți lua în vederea înregistrării unui progres mai performant în viitor?
2. Ce măsuri veți lua în vederea integrării tehnologiilor digitale la nivelul întreprinderilor și la nivelul autorităților?
3. Ce măsuri veți lua în vederea inregistrării unor progrese substanțiale în ceea ce privește specialiștii în tehnologia
informației și a comunicațiilor (TIC sau IT&C)?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România
 Întrebare

Adresată: domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Stadiul Dosarului nr. 48842/CC, Municipiul Oradea, Județul Bihor
Domnule director, revin la Întrebarea adresată în data de 20 octombrie 2015 către instituția condusă de Dumneavoastră
pe tema situației Dosarului nr. 48842/CC, Municipiul Oradea, Județul Bihor.
În răspunsul primit în data de 28 octombrie 2015, se precizează că Dosarul persoanelor Fehér-Kálmán Mihály György
și Fehér Olga va parcurge procedura de acordare a măsurilor compensatorii, reglementată prin Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv în perioada
regimului comunist în România, respectiv conform Deciziei 10299/2012 Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despăgubirilor, potrivit căreia dosarele vor fi analizate și soluționate cu respectarea principiului ordinii de înregistrare la
Secretariatul Comisiei.
Totodată, în răspunsul primit din partea ANRP se precizează faptul că termenul limită pentru soluționarea Dosarului
domnilor Fehér-Kálmán Mihály György și Fehér Olga este data de 20 mai 2018.
Vă rog să ne trimiteți o notă de informare a stadiului de soluționare în care se află în prezent cererea persoanelor
Fehér-Kálmán Mihály György și Fehér Olga prin persoana mandatată - Vékony Éva (în calitate de fiică) – adresa: Municipiul
Oradea, str. Progresului, nr. 76, Județul Bihor - Dosar nr. 48842/CC.
Întrebare: Domnule președinte, în ce stadiu de soluționare se află Dosarul nr. 48842/CC, Municipiul Oradea, Județul
Bihor, având în vedere că a fost înregistrat la autoritatea condusă de Dumneavoastră în anul 2011 și că termenul limită pentru
soluționarea Dosarului a fost depășit? Cât timp mai necesită soluționarea acestui Dosar?
Atașez prezentei Întrebarea adresată ANRP în data de 20.10.2015, respectiv răspunsul primit în data de 28.10.2015.
Deputat
Ödön Szabo
***
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