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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 11 – 15 iunie 2018)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 11 iunie
Luni, 11 iunie, în cadrul Orei Guvernului, au avut loc dezbateri politice cu tema “Probleme actuale din politica
externă a României”, la solicitarea Grupului parlamentar al PMP. Ca invitat, a participat domnul Teodor Meleșcanu, ministrul
Afacerilor Externe.
Printre altele, inițiatorii demersului au solicitat explicații cu privire la intenția Guvernului de a muta ambasada din
Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, și, de asemenea, au dorit să afle dacă printre prioritățile României în cadrul Președinției
Uniunii Europene din 2019 se află și o apropiere reală a Republicii Moldova de Europa.
La dezbateri au participat deputații: Ionuț Marian Stroe și Ben-Oni Ardelean (Grupul parlamentar al PNL), Matei
Adrian Dobrovie (Grupul parlamentar al USR), Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP), Mirela Furtună (Grupul
parlamentar al PSD) și Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE).
***
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 13 iunie
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, 13 iunie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 38/2018) – 266 voturi pentru, 4
împotrivă;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea 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 (PL-x 215/2018) - lege ordinară – 217 voturi pentru, 53 abțineri;
3. Proiectul de Lege privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 562/2017) - lege ordinară – 273 voturi pentru;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PL-x 347/2018) - lege ordinară – 223 voturi pentru, 17 împotrivă, 31
abțineri;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PLx 338/2018) - lege ordinară – 241 voturi pentru, 32 abțineri;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte
normative din domeniul protecţiei mediului (PL-x 281/2018) - lege ordinară – 254 voturi pentru, 18 împotrivă, 2
abțineri;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 427/2016) - lege ordinară – 179 voturi pentru, 88 împotrivă, 3
abțineri;
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 8/2016 privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi(Pl-x 1/2018) - lege
organică – 182 voturi pentru, 82 împotrivă, 10 abțineri;
9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional,
judeţean şi local (Pl-x 209/2016/2018) - lege organică – 221 voturi pentru, 29 împotrivă, 16 abțineri;
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea
Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei (PL-x 265/2017) - lege organică – 183 voturi pentru, 54 împotrivă, 33 abțineri;
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11. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018 (PLx 556/2015/2018) - lege organică – 177 voturi pentru, 36 împotrivă, 49 abțineri;
12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 429 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x 89/2018) - lege
organică – 261 voturi pentru, 1 abținere.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi (PL-x 258/2018) - lege ordinară și proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (Pl-x
361/2018) – lege ordinară au fost retrimise comisiilor de specialitate în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare.
Un număr de nouă propuneri legislative au fost adoptate tacit prin depășirea termenelor pentru dezbatere și vot final,
după cum urmează:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 569/2017) lege organică;
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x
31/2018) - lege organică;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
43/2018) - lege organică;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de
recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru
solicitant (Pl-x 599/2017) - lege organică;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 595/2017) lege organică;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Superior al Magistraturii (Pl-x 596/2017) - lege organică;
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Pl-x
598/2017) - lege organică;
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Pl-x 30/2018) - lege organică;
9. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x
582/2017) - lege organică.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și a Senatului de miercuri, 13 iunie
Camera Deputaților și Senatul, reunite în ședință comună, au adoptat, în aceeași zi, proiectul de Hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie
(267 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri).
În urma dezbaterilor, Parlamentul a adoptat, de asemenea, Raportul Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie şi
Proiectul de Hotărâre, cu 166 voturi pentru, 54 împotrivă și 4 abțineri.
Raportul a fost prezentat în plenul celor două Camere de domnul senator Viorel Salan (Grupul parlamentar al PSD),
iar la dezbateri au participat: Gabriel Andronache, deputat, și Florin Claudiu Roman, deputat (Grupul parlamentar al PNL),
Liviu Ioan Pleșoianu, deputat, și Șerban Nicolae, senator (Grupul parlamentar al PSD), Remus Mihai Goțiu, senator, și Ilie
Dan Barna, deputat (Grupul parlamentar al USR), Varujan Vosganian, deputat (Grupul parlamentar al ALDE) și Robert
Nicolae Turcescu, deputat (Grupul parlamentar al PMP).
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunea februarie – iunie 2018*
(Situaţia cuprinde datele la 15 iunie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1135

din care:
– existente la sfârşitul anului 2017

762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018

373

1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere

201

- 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

150
199
36
60
70
33
1
1
958
405
526
19

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

19
18
1

Cele 199 iniţiative legislative votate privesc:
80 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
42 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
29 proiecte de legi
119 propuneri legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 129 de legi, 59 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 70
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de luni, 11 şi miercuri, 13 iunie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

368
355

din care: - în dezbatere

11

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

9
11

- votate
- la Senat

2

- la promulgare

9

Retrimise la comisii

4

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

PL-x 215/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru
modificarea 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

2.

PL-x 265/2017 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind
organizarea şi funcționarea cooperației

3.

PL-x 556/2015/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018

4.

PL-x 427/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

5.

PL-x 562/2017 - Lege privind acordarea biletelor de valoare

6.

PL-x 281/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2018 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

7.

PL-x 347/2018 - Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

8.

Pl-x 209/2016/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

9.

PL-x 338/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale
nr.123/2012
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 89/2018 – Proiect de Lege pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

2.

Pl-x 569/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

3.

Pl-x 31/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

6

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2018
Săptămâna 11 – 15 iunie 2018
4.

Pl-x 43/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.82 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

5.

Pl-x 599/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca
procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost
financiar pentru solicitant
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

7.

Pl-x 595/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

8.

Pl-x 596/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

9.

Pl-x 598/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

10.

Pl-x 1/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii
nr.35/1997 privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3)
și (4) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi

11.

Pl-x 30/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

12.

Pl-x 582/2017 - Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi
completările ulterioare
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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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 18 iunie 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, 76 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

58

Senat
În
procedură

4

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
22
25
0

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

1
0
2
1

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

0
0
5
6

14

62

4

76

4

47

15

76
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 18 iunie 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,
07.03.2018
Aprobarea
Programului
de
investiţii
pentru
înfiinţarea
spălare şi prelucrare primară a lânii în zona
centrelor
de
colectare,
spălare
şi
prelucrare
primară
a
lânii
CD
- OZ Plen
montană.(poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

AGRI

Observații

Raport depus
pe 06.03.2018
(66/R/2018)

Raport depus
pe 22.03.2018
(106/R/2018)

Raport depus
pe 17.04.2018
(170/R/2018)

Raport depus
pe 17.04.2018
(171/R/2018)

Nr.
crt

5

6

7

8

9

Nr. înreg.

Plx
107/2018
L
94/2018

PLx
264/2017
L
160/2017

PLx
376/2017
L
219/2017

PLx
19/2018
L
524/2017

PLx
586/2017
L
445/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

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.

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
Raport depus
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-35)
instituţională actuală şi instituirea de norme legale CD - OZ Plen
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 organizarea şi Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în sensul
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 plantelor, Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în sensul S - Adoptat pe
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. introducerii unor noi substanţe stupefiante şi psihotrope, ca 05.02.2018
urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor Unite
(poz. I-b-10)
asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele asupra CD - OZ Plen

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

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

SĂN

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

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

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 ambientalarhitecturală 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
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea S - Adoptat pe
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, 20.03.2018
plantelor medicinale în zona montană. (poz. I-b-26)
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană, CD - OZ Plen

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

al 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

Nr. înreg.

PLx
509/2017
L
233/2017

PLx
233/2018
L
147/2018

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

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

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

JUR și EGAL

Observații

Raport depus
pe 17.05.2018
(255/R/2018)

Raport depus
pe 22.05.2018
(259/R/2018)

- Cameră decizională: CD
Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,

16

17

18

PLx
574/2017

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 - OZ Plen
- Caracter: ordinar

L
181/2017

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

PLx
102/2018

Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul
instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor Acordarea priorităţii la angajare tinerilor dezavantajaţi, în S - Adoptat pe
05.03.2018
dezavantajaţi. (poz. I-b-16)
sensul stabilirii unui procent de 5% din posturile existente şi
CD - OZ Plen
- Caracter: organic

L
2/2018

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

concept strategic, precum și direcțiile de implementare pentru
o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională,
interregională, națională, cu integrarea aspectelor relevante
la nivel transfrontalier și transnațional”.

bugetate, specifice personalului contractual, raportat la
numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă.

ADMIN

MUN

PLx
124/2018

S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de
Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea 12.03.2018
muncă. (poz. I-b-13)
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a CD - OZ Plen
- Caracter: organic

L
523/2017

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

incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie
aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă.

MUN

Raport depus
pe 31.05.2018
(303/R/2018)

Raport depus
pe 05.06.2018
(305/R/2018)

Raport depus
pe 07.06.2018
(329/R/2018)

Nr.
crt

19

20

21

22

Nr. înreg.

PLx
839/2015
L
393/2015

PLx
361/2018
L
318/2018

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
334/2018
L
189/2018

PLx
554/2015

23

L
279/2015

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul
S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - OZ Plen
ÎNV

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a
Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în domenii care S - Adoptată pe
emite ordonanţe. (poz. II-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea primei
sesiuni ordinare a anului 2018 şi până la data de 31 august
2018.

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)

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
cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de
finanţare pe trei nivele.

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

04.06.2018

CD - OZ Plen
JUR

S - Adoptat pe
25.05.2011

CD - OZ Plen
ÎNV

Proiect de lege privind limitarea emisiilor în aer a
S - Adoptat pe
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de
Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 22.05.2018
ardere. (poz. I-a-10)
(UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

din 25 noiembrie 2015.

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

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

MED

Observații

Raport depus
pe 12.06.2018
(337/R/2018)

Raport depus
pe 12.06.2018
(339/R/2018)

Raport depus
pe 12.06.2018
(37/Rs/2018)

Raport depus
pe 12.06.2018
(341/R/2018)

S - Adoptat pe
29.06.2015

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

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
350/2017

24

L
180/2017

PLx
133/2018

25

26

L
88/2018

PLx
145/2018
L
42/2018

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

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

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

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
11.10.2017

CD - BUG şi
CROMANII
pt. raport
comun

TDR:
31.10.2017

S - Adoptat pe
14.03.2018

CD - BUG şi
AGRI
pt. raport
comun

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

TDR:
12.04.2018

TDR:
19.04.2018

- Cameră decizională: CD

27

PLx
781/2015
L
390/2015

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

S - Adoptat pe
02.11.2015

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

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

28

Nr. înreg.

PLx
380/2017
L
235/2017

Plx
588/2017

29

L
542/2017

Plx
78/2018

30

31

L
87/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu
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 pt. raport
comun
o 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

S - Adoptat pe
13.12.2017

CD - AGRI
pt. raport

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI
pt. raport

TDR:
09.11.2017

TDR:
06.02.2018

TDR:
22.03.2018

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI și
MED
pt. raport
comun

TDR:
22.03.2018

Nr.
crt

32

33

Nr. înreg.

Plx
243/2018
L
33/2018

Plx
336/2018
L
149/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege 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)

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

34

PLx
502/2005

Proiect de Lege privind statutul
naţionale din România. (poz. I-b-54)

L
202/2005

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

PLx
472/2017

35

L
193/2017

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

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

Stadiul

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, cu
modificările și completările ulterioare.

minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea sistemului
instituţional al minorităţilor naţionale.

TDR:
17.05.2018

S - Adoptat pe
22.05.2018

CD - AGRI și
JUR
pt. raport
comun

TDR:
12.06.2018

S - Respins pe
24.10.2005

CD - Retrimis
pe 18.09.2012 la TDR:
25.09.2012
DROM
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
TDR:
- Caracter: ordinar
abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și completările JUR
07.12.2017
pt.
raport
- Procedură de urgenţă: nu
ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.
- Iniţiator: Guvern
comun

- Cameră decizională: CD

Nr.
crt

36

37

38

39

Nr. înreg.

PLx
575/2017
L
414/2017

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
6/2018
L
369/2017

PLx
171/2018
L
121/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind
cetăţenilor români. (poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

Observații

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

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate
La data de 2
în Expunerea de motive prin faptul că
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.

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

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 pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
şi private.
- Iniţiator: Guvern
comun

TDR:
20.02.2018

TDR:
25.04.2018

- Cameră decizională: CD

40

PLx
399/2017
L
216/2017

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
CD - SĂN
- Caracter: ordinar
și limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
prevenite prin vaccinarea populației generale, în România.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

41

42

43

44

Nr. înreg.

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
391/2014
L
158/2014

Titlul proiectului de lege
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)

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

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

L
592/2014

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

L
95/2015

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

Stadiul
S - Adoptat pe
21.11.2011

CD - ÎNV
pt. raport

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

PLx
122/2015

PLx
409/2015

Obiectul de reglementare

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea şi
completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare, iar pe de altă parte, completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009
privind Codul penal, cu modificările ulterioare.
Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 202/1998
privind organizarea Monitorului Oficial al României,
republicată, în sensul schimbării radicale a procedurii de
republicare a actelor normative în Monitorului Oficial al
României, Partea I, ca măsură destinată a asigura
accesibilitatea și previzibilitatea normelor juridice.
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul
completării transpunerii în legislaţia internă a Directivei
2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a
Consiliului , precum şi a Directivei 2012/13/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2012
privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale.

Observații

TDR:
20.12.2011

S - Adoptată pe
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
11.09.2014

S - Adoptată pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

S - Adoptată pe
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
03.06.2015

Nr.
crt

45

46

47

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
163/2018

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)

L
498/2017

PLx
307/2018
L
176/2018

PLx
537/2017
L
217/2017

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

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

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

Obiectul de reglementare
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.
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
26.03.2018

CD - JUR
pt. raport

TDR:
19.04.2018

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

pt. raport

TDR:
05.06.2018

TDR:
14.12.2017

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

1

2

Nr. înreg.

L
348/2018

B
171/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

S - ÎNV și MUN

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

CD -

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

Observații

TDR:
27.06.2018

S -

CD -

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

3

4

PLx
181/2017
L
451/2017

PLx
86/2018
L
1/2018

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

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

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

CD - Adoptat pe
09.05.2018
S - ÎNV
Pt. raport

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

TDR:
23.05.2018

La promulgare
din data de
31.05.2018
Sesizare de
neconstituționali
tate
(04.06.2018)

Nr.
crt

5

6

Nr. înreg.

L
142/2018

L
244/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul
S - JUR și APĂR
pt. raport comun

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

CD -

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

S - JUR și APĂR
pt. raport comun

CD -

Observații

TDR:
09.05.2018

TDR:
07.06.2018

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

7

PLx
181/2018
L
260/2018

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
22.05.2018

La promulgare
din data de
31.05.2018

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

8

PLx
216/2018
L
150/2018

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 pe
- Caracter: ordinar
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie.
23.05.2018
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

La promulgare
din data de
31.05.2018

Nr.
crt

9

Nr. înreg.

Plx
234/2018
L
159/2018

Titlul proiectului de lege
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)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

La promulgare
din data de
29.05.2018

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

10

PLx
280/2018
L
221/2018

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

La promulgare
din data de
24.05.2018

- Cameră decizională: CD

11

PLx
236/2018
L
506/2017

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

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.

S - Adoptată pe
18.04.2018

CD - Adoptată pe
06.06.2018

La SG din data
de 11.06.2018

Nr.
crt

12

13

14

15

Nr. înreg.

PLx
209/2016
L
42/2016

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

Stadiul

Observații

Propunere legislativă privind completarea Legii
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză
de utilitate publică, necesară realizării unor Reglementarea operaţiunilor de restituire de către S - Adoptată pe
obiective de interes national, judeţean şi local. expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a 11.04.2018
CD - Adoptată pe
(poz. I-b-50)
modificării sau definitivării proiectului tehnic de
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
execuţie şi, implicit, a renunţării la unele imobile 13.06.2018
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

expropriate.

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
fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii.
(poz. I-b-8)

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

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

Legea nr.
109/2018

Legea nr.
113/2018

Legea nr.
115/2018

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

PLx
28/2018
L
186/2018

Plx
36/2018

17

L
500/2017

Titlul proiectului de lege

18

L
220/2018

19

PLx
488/2017
L
377/2017

Stadiul

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

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

Observații

Legea nr.
119/2018

23.04.2018

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
253/2018

Obiectul de reglementare

Legea nr.
124/2018

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

Crearea
cadrului
legal
privind
instrumentefinanciare din România.

piețele

de

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 - Adoptată pe
23.04.2018

CD - Adoptată pe
16.05.2018

Legea nr.
126/2018

S - Adoptat pe
20.11.2017

CD - Adoptată pe
16.05.2018

Legea nr.
127/2018

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
524/2011

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

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

L
616/2011

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

PLx
525/2011

2

L
617/2011

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

3

PLx
203/2013
L
241/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuție a bugetului de stat, a
contului anual de execuție a bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate și a
contului general anual al datoriei publice
aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

Stadiul

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

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
427/2012

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

L
393/2012

PLx
428/2012

5

L
394/2012

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

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

Stadiul

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

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

7

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2012. (poz. I-c-7)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului Fondului
national unic de asigurări sociale de sănătate şi a
contului general al datoriei publice aferente
anului 2013. (poz. I-c-8)

L
568/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
PLx
412/2014

9

10

L
569/2014

PLx
562/2015
L
350/2015

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

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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.

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

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

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
191/2017

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)

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).

L
112/2017

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

PLx
192/2017

12

L
113/2017

PLx
280/2017

13

L
363/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-12)
- 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
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a
contului general anual al datoriei publice
aferente anului 2016.
(poz. I-c-13)

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.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.10.2017

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
281/2017

14

L
364/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14)
- 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 15 iunie 2018 )
I. În perioada 11 – 15 iunie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 39 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 42 avize.
Cele 39 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
28
11
 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:

8
2
29
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 473 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 52 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 25 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2018.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1235 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

364



rapoarte suplimentare

115

34



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

19

TOTAL

818

417

30

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 11 – 15 iunie 2018
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.24/2018

Denumirea proiectului

Data
dezbaterii

Observaţii

05.06.2018

Raport de respingere
(343/R din 12.06.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(331/R din 11.06.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare
(332/R din 11.06.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

15.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(342/R din 12.06.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de adoptare
(348/R din 13.06.2018)

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 26 parlam.
urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor respinsă
publice – raport comun cu comisia pentru industrii și juridică
de Senat

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.311/2017

PLx.449/2017
2

4

5

PLx.128/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru transporturi și juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru transporturi și juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA – raport comun cu comisia
pentru industrii
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de

PLx.303/2018

Plx.38/2018
6

7

8

Plx.412/2017

PLx.227/2017

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 – raport comun cu comisia pentru
agricultură
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să 50 parlam.
poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru respinsă
clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea de Senat
unităţii administrativ-teritoriale
Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală

4 parlam.
respinsă
de Senat

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa 62 parlam.
de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor adoptat de
moderne de plată
Senat

12.06.2018

Raport de respingere
(107/RS din
14.06.2018)

12.06.2018

Raport de respingere
(363/R din 14.06.2018)

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(364/R din 14.06.2018)

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.128/2018

Plx.24/2018

PLx.331/2018

PLx.338/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA – raport comun cu comisia
pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

30.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(342/R din 12.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 26 parlam.
urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor respinsă
publice – raport comun cu comisia economic și juridică
de Senat

24.04.2018

Raport de respingere
(343/R din 12.06.2018)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător
şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, şi Republica
Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017

Guvern

05.06.2018

Raport de adoptare
(345/R din 12.06.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

10 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(349/R din 13.06.2018)

5

6

PLx.341/2018

PLx.110/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

22 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(354/R din 13.06.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice
şi a gazelor naturale nr.123/2012

Guvern
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare
(365/RS1 din
13.06.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

23.05.2018

Raport de adoptare
(331/R din 11.06.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

23.05.2018

Raport de adoptare
(332/R din 11.06.2018)

7 parlam.
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(333/R din 11.06.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(347/R din 13.06.2018)

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.311/2017

PLx.449/2017
2

3

PLx.85/2017/
2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru buget și juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru buget și juridică
Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej –
raport comun cu comisia pentru cultură

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru 76 parlam.
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind adoptat de
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
Senat
alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului

PLx.347/2018

2

3

PLx.303/2018

PLx.288/2018

nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul,
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări
terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale
provenite din ţări terţe
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.29/2018 pentru 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 – raport comun cu comisia pentru
buget

Guvern
adoptat de
Senat

30.05.2018

Raport de adoptare
(348/R din 13.06.2018)

2 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de respingere
(362/R din 14.06.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(355/R din 13.06.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.241
alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la

Guvern
respins de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare
(351/R din 13.06.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

VI. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.355/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.335/2018

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

2

3

4

Plx.345/2018

Plx.344/2018

PLx.45/2018

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 55 parlam.
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele respinsă
de identitate ale cetăţenilor români, republicată
de Senat

12.06.2018

Raport de respingere
(352/R din 13.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind 20 parlam.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.350/2001 respins de
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Senat

12.06.2018

Raport de respingere
(353/R din 13.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare – raport
comun cu comisia juridică

1 parlam.

17.04.2018

Raport de respingere
(357/R din 13.06.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi
proveniţi de la instalaţii medii de ardere

Guvern
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de adoptare
(341/R din 12.06.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul
protecţiei mediului

Guvern
adoptat de
Senat

12.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(344/R din 12.06.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

05.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente a
PLx.192/2018 și
respingere a
Plx.521/2017,
Plx.532/2017,
Plx.114/2018

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.334/2018

PLx.281/2018

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.192/2018
Plx.521/2017

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modficarea şi completarea Legii nr.416/2001 5 parlam.
privind venitul minim garantat
adoptat de
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului
Senat
15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
21 parlam.
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii respinsă
nr.416/2001 privind venitul minim garantat
de Senat
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 2 parlam.

Plx.532/2017

nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Plx.114/2018

2

3

4

5

6

7

respinsă
de Senat
17 parlam.
respinsă
de Senat

(334/R din 11.06.2018)

Plx.248/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune

17 parlam.
respinsă
de Senat

30.05.2018

Raport de respingere
(335/R din 11.06.2018)

PLx.306/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului
social

13 parlam.
respinsă
de Senat

30.05.2018

Raport de respingere
(336/R din 11.06.2018)

PLx.71/2017

Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011

24 parlam.
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de respingere
(217/RS din
11.06.2018)

PLx.562/2017

Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate
angajaţilor

22 parlam.
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(346/R din 12.06.2018)

PLx.252/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Guvern
adoptat de
Senat

12.06.2018

Raport de adoptare
(361/R din 13.06.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi –
raport comun cu comisia pentru egalitate de șanse

Guvern
adoptat de
Senat

23.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(360/R din 13.06.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Guvern
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(337/R din 12.06.2018)

PLx.171/2018

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.839/2015

2

3

PLx.377/2011

PLx.169/2018

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
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011

Guvern
adoptat de
Senat

05.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(37/RS din 12.06.2018)

7 parlam.

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(350/R din 13.06.2018)

XI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.85/2017/
2018

Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej –
raport comun cu comisia pentru transporturi

7 parlam.
adoptat de
Senat

30.05.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(333/R din 11.06.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru transporturi și buget

Guvern
adoptat de
Senat

28.05.2018

Raport de adoptare
(331/R din 11.06.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului
nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule – raport comun
cu comisiile pentru transporturi și buget

Guvern
adoptat de
Senat

29.05.2018

Raport de adoptare
(332/R din 11.06.2018)

Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

21 parlam.
respinsă
de Senat

11.06.2018

Raport de respingere
(338/R din 12.06.2018)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.311/2017

PLx.449/2017
2

3

Plx.240/2018

4

PLx.362/2018

Plx.1/2018
5

6

7

8

9

Plx.24/2018

Plx.365/2018

PLx.45/2018

PLx.188/2018

Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de 18 parlam.
urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală adoptat de
comunitară
Senat

11.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(339/R din 12.06.2018)

3 parlam.

11.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(340/R din 12.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 26 parlam.
urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor respinsă
publice – raport comun cu comisia pentru industrii și economică
de Senat

29.05.2018

Raport de respingere
(343/R din 12.06.2018)

Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul
"Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din
administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

147
parlam.
respinsă
de Senat

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(356/R din 13.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare – raport
comun cu comisia pentru administrație

1 parlam.

12.06.2018

Raport de respingere
(357/R din 13.06.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România –
raport comun cu comisia pentru apărare

Guvern
adoptat de
Senat

11.06.2018

Raport de adoptare
(359/R din 13.06.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

20 parlam.
respinsă
de Senat

13.06.2018

Raport de respingere
(358/R din 13.06.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România –
raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

23.05.2018

Raport de adoptare
(359/R din 13.06.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr
8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

XIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.259/2018

PLx.188/2018

XIV. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.388/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

146
parlam.

Data
dezbaterii

Observaţii

12.06.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(19/RC din 13.06.2018)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Peisajul cultural minier de la Roșia Montana este în pericol!
Interesele României se schimbă de la lună la lună. Dacă luna trecută, Centrul Patrimoniului Mondial a recomandat
ca situl Roșia Montana să fie inclus în Lista Patrimoniului Mondial și în Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, luna aceasta,
Guvernul Dăncilă retrage dosarul și spune STOP acțiunilor de SALVARE, PROTEJARE și VALORIFICARE a patrimoniului
„Peisajul cultural minier de la Roșia Montana”.
Ale cui interese le urmărește acest Guvern? Cum vede dezvoltarea economică a Roșiei Montana și a întregii zone
din munții Apuseni? Cum vor valorifica patrimoniul cultural cu o istorie de mii de ani dacă nu-i cunosc adevărata valoare?
Atenție, includerea Roșiei Montana în patrimoniul UNESCO nu va avea efect negativ asupra activităților
economice, nu va afecta interesele companiei miniere sau ale procesului pe care îl are cu statul român! Guvernul Dăncilă fie
nu știe ce face, fie urmărește să abandoneze patrimoniul național într-un dispreț total față de istorie și valorile naționale.
Deputat
Raluca Turcan
***
Codul Administrativ – Codul lui Dragnea pentru controlarea administrației publice
Stimați colegi,
PNL trage un important semnal de alarmă în privința dezastrului pe care îl va provoca în administraţia publică din
România adoptarea Codului administrativ în forma care a trecut în Comisia specială pentru elaborarea Codului administrativ.
Avem o responsabilitate uriașă față de țară și cred că trebuie să creăm premisele pentru adoptarea unui cadru normativ
clar, coerent și adecvat, prin care să asigurăm buna funcționare a instituțiilor din administrația publică.
Fără o funcționare administrativă eficientă, statul român se va îndepărta și mai mult de rolul său principal, acela de a
servi în primul rând intereselor cetățenilor acestei țări, oferindu-le servicii eficiente și de o calitate ridicată. Din păcate,
dezbaterea parlamentară a fost mult diluată și insuficientă pentru a identifica cele mai potrivite soluții care să fie compatibile
cu actuala arhitectură instituțională din România, fapt ce va avea efecte negative asupra funcționării statului.
Felul în care majoritatea parlamentară PSD-ALDE a înțeles să rezolve problemele din administrația românească va
face și mai dificilă relația dintre cetățean și instituțiile statului, care vor fi supuse de acum înainte unui control politic tot mai
accentuat. Din acest moment, administrația va cunoaște o politizare fără precedent, întorcând-o la perioada de dinainte de
1989, când politicul controla absolut tot.
Au fost amputate, astfel, instituții cheie din administrație, așa cum este cazul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, pe care au golit-o de conținut și au lasat-o fără principalul său atribut, acela de reglementare, strategie și management
în domeniul funcției publice. Prin voința PSD-ALDE, dispare noțiunea de concurs pentru ocuparea unei funcții publice,
legalizându-se practic epurările politice în favoarea clientelei de partid.
La fel au adus sub un control politic total instituția prefecturii, scoțând funcțiile de prefect și subprefect din categoria
înalților funcționari publici și transformându-le în funcții de demnitate publică. O măsură total inoportună, care va avea ca
efect pe termen lung deprofesionalizarea funcției publice. Nu au lăsat neatinsă nici funcția de secretar al UAT-urilor, care a
fost pusă la cheremul șefului, fără a mai avea importanța de până acum.
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Mai mult decât atât, inclusiv directorii din deconcentrate devin demnitari ai statului român, cu rang de subsecretar de
stat. Astfel, la o primă evaluare, România va ajunge să aibă un număr record de demnitari, aproximativ 2000, ceea ce va apăsa
și mai mult cheltuielile publice și va afecta performanța administrativă.
De asemenea, este important de menționat că, la dezbaterea acestui Cod, Ministerul Afacerilor Interne s-a remarcat
printr-o absență de neînțeles, având în vedere managementul defectuos de la direcțiile de permise și pașapoarte. Efectele
acestui tip de management le-am resimțit cu toții anul trecut când serviciile de pașapoarte nu au mai făcut față solicitărilor
românilor, care au fost nevoiți să piardă timp important pentru a sta la cozi interminabile doar pentru a obține un pașaport.
Românii s-au văzut încă o dată umiliți de incapacitatea instituțiilor statului de a le oferi servicii moderne, și total ignorați acum
de oficialii din MAI.
Consider, așadar, că s-a pierdut din vedere faptul că acest Cod administrativ trebuia să fie astfel gândit încât să
servească intereselor cetățeanului și să nu devină un instrument pus la dispoziția liderilor politici pentru a-și satisface clientela
de partid. Iată cum competențele necesare pentru ocuparea unei funcții publice au fost înlocuite cu voința vremelnică a unui
lider de partid. În aceste condiții, România va fi incapabilă să își asigure un corp administrativ profesionist ceea ce va avea
repercursiuni foarte grave asupra funcționării statului!
Deputat
Victor Paul Dobre
***
Criza forței de muncă – un rezultat al lipsei de viziune
Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
Trăiesc tot mai acut în ultima vreme sentimentul că de aici, de la tribuna Parlamentului, aducem în discuție subiecte
poate nu întotdeauna suficient de relevante pentru vremurile și societatea în care trăim. Mă tem că declarațiile noastre politice
au darul doar de a ne culpabiliza reciproc și că adevăratele probleme, transformate în fenomene sociale, nu nasc dezbaterea
care ar merita, o dezbatere în urma căreia să identificăm soluții, strategii, direcții de acțiune.
Potrivit unei recente analize realizate de barometrul european Eurostat, România este țara din Uniunea Europeană cu
cel mai mare procent de populație activă care muncește într-un alt stat membru. Ponderea românilor plecați în străinătate, în
totalul populației active cu vârste între 20 și 64 de ani, aproape s-a triplat în ultimii zece ani, de la 7,5% în 2007, la 19,7%, în
2017. Cu alte cuvinte, a cincea parte din populația activă a României muncește în altă parte decât la ea acasă. Spre comparație,
media europeană a celor care își desfășoară activitatea în altă parte decât în țara în care s-au născut este de 3,8%! Și, tot ca o
comparație, vecinii Bulgari, alături de care am luat în același timp startul în competiția europeană, se află pe locul al șaselea în
această statistică a mobilității forței de muncă, dar cu un procent de 12%, față de cei 20% înregistrați de România. Și nu aduc
în discuție Germania, unde populația mobilă reprezintă doar 1,0% din totalul populației active sau Marea Britanie, cu un
procent de 1,1%, ci Bulgaria, pe care am considerat-o mereu inferioară nouă.
Și mai îngrijorător, dragi colegi parlamentari, este faptul că același Eurostat a constatat că jumătate dintre absolvenții
români de studii superioare părăsesc țara și preferă să presteze munci inferioare pregătirii lor, dar pe salarii pe care un
economist sau un tânăr inginer român nu le pot nici măcar visa. Vă invit să reflectați, așa cum o fac și eu: dacă în Germania
sau Franța, absolvenții cu studii superioare pleacă, e drept, în procente infime, să lucreze în altă parte, fac acest pas fie pentru
a-și deschide o afacere proprie, fie pentru a reprezenta companii din țara lor sau multinaționale, deci pentru un plan de carieră,
absolvenții de studii superioare români emigrează doar pentru un salariu.
Dragi colegi, auzim în ultima vreme tot mai des despre o nouă criză: criza forței de muncă, care poate fi mai gravă
decât orice criză economică. Dintr-o criză economică îți revii după 2, 3 sau 4 ani. Dintr-o criză a forței de muncă, cauzată
inclusiv de lipsa unor politici coerente, de lipsa de strategii pe termen mediu și lung s-ar putea să dureze zeci de ani până să ne
revenim! Am pierdut și pierdem anual sute de mii de specialiști, de meseriași, în marea lor majoritate tineri, dar nu numai.
Sunt convinsă că știți deja, dar vă reamintesc că suntem pe un neonorant loc secund în lume, după Siria, ca fenomen al
migrației.
Aceasta este una din gravele probleme ale României, ale cărei efecte negative se resimt acum, dar se vor agrava în
timp. Migrație înseamnă depopulare, scăderea natalității, îmbătrânire, copii abandonați în grija bunicilor sau a altor rude. În
lipsa unor politici publice care să încurajeze sectorul privat și libera inițiativă, în lipsa unor politici fiscale predictibile, în lipsa
investițiilor, acest fenomen se va amplifica.
Este de datoria dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi de la PSD, care conduceți acum România, să vă aplecați
cu maximă seriozitate asupra acestui fenomen. Degeaba ne prezentați creșteri economice astronomice și majorări salariale,
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câtă vreme fenomenul migrației continuă. Este nevoie de viziune pentru elaborarea unor strategii pe termen mediu și lung,
pentru că, altfel, în următorii ani, vom fi nevoiți să importăm forță de muncă. Și poate că nici acest aspect nu ar fi cel mai grav.
Luați în calcul că bugetul național se va diminua de la an la an, și vor lipsi banii de investiții și cei pentru plata pensiilor.
Stimați colegi, acest fenomen - vremelnic problema PSD, este, de fapt, problema noastră, a tuturor. Da, facem parte
din formațiuni politice diferite. Unii suntem de dreapta, alții de stânga, unii sunt la putere, alții în opoziție. Dar, stimați colegi,
întâi de toate suntem români și ar trebui să ne preocupe aceste probleme, care nu au sau nu ar trebui să aibă culoare politică,
dacă suntem oameni mature și responsabili!
Vă mulțumesc!
Deputat
Tudorița Lungu
***
De ce este furată educația copiilor ?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Ţara noastră a cunoscut o serie de schimbări, atât în plan economic cât şi social. Un alt fenomen care afectează
puternic societatea românească şi pe care îl supun și eu atenţiei dumneavoastră, se referă la abandonul şcolar.
Nu sunt vorbe mari atunci când spun că toţi copiii din ţara noastră au dreptul la educaţie, indiferent de origine, etnie,
religie sau posibilităţile materiale ale părinţilor. Nu spun vorbe mari atunci când spun că educația ar trebui să fie o prioritate
pentru acest guvern. Guvern, care nu a găsit soluții ca toți copiii să meargă la școală și nici să prevină abandonul școlar.
Educația copiilor este furată. Peste 12% dintre copiii României sunt în afara școlii, adică cam 2 din 10 elevi
abandonează școala în fiecare an, iar acest procent urcă țata noastră pe un podium european rușions și nedorit. Cred că
Ministerul Educaţiei nu a derulat suficiente programe şi proiecte de încurajare a elevilor, în special al elevilor rommi, de a
merge la şcoală și aici mai este destul de muncă domnilor guvernanți.
Ultimile statistici arată că 1,5% dintre elevii din învățământul primar și gimnazial renunță la școală, în timp ce 7,9%
dintre elevii înscriși în învățământul postliceal părăsesc sistemul de educație. Cifre îngrijorătoare! Ce soluții există pentru a
diminua aceste cifre?
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, începând de la sărăcia multor familii mai ales în mediul rural, dar și de la
atitudinea multor părinţi care îi încurajează pe copii să renunţe la şcoală şi să muncească în gospodărie. Imi pun totuși
întrebarea: Oare numai acestea sunt principalele cauze ale fenomenului mai sus menţionat?
Stimaţi colegi,
Oare această guvernare conştientizează că abandonul şcolar este o problemă socială din ce în ce mai gravă, iar pentru
reducerea ratei acestui fenomen trebuie lucrat atât cu elevul cât şi cu familia şi cadrele didactice. Este dispusă această
guvernare să aloce mai multi bani sistemului educațional? Va primi educația românească vreodată 6% din PIB? Suntem
campioni la subfinanțarea sistemului educațional, la analfabetismul funcțional dar nu suntem conștienți că tinerii care părăsesc
școala vor fi șomerii de mâine și vor fi marginalizați.
Trebuie găsite soluţii cât mai urgent pentru prevenirea şi reducerea acestui fenomen, atât la nivel local cât şi naţional.
Abandonul şcolar este deja o mare problemă a sistemului românesc de învăţământ. Sper ca răspunsul să fie afirmativ, iar
educația să-și găsească locul pe care îl merită.
Vă mulţumesc,
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Simona Halep este cel mai frumos model pentru copiii noștri
Simona Halep merită pe deplin admirația românilor pentru performanța de a se menține cu atâta tenacitate în vârful
clasamentului mondial al tenisului feminin, performanță întregită prin câștigarea turneului de la Roland Garros, primului
turneu de Grand Slam din cariera sa.
Aceste rezultate vin după ani lungi de muncă neobosită și mari sacrificii personale. Bucuria ei de a intra în fiecare zi
pe teren, susținerea familiei și relația deosebită pe care o are cu antrenorul său, Darren Cahill, sunt resorturile care i-au permis
să susțină regimul strict de antrenamente zilnice, tensiunea psihică extremă din timpul celor mai importante turnee mondiale și
atenția – nu întotdeauna binevoitoare – a presei internaționale.
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Meritul de a fi ajuns în vârful clasamentului mondial îi aparține în totalitate Simonei, familiei sale și celor care au
antrenat-o de-a lungul timpului. Nimeni altcineva nu își poate aroga vreo fărâmă din gloria sportivei, iar politicienii care au
lăsat impresia că ar dori acest lucru au fost taxați imediat și fără echivoc de publicul larg. Din păcate, statul român a făcut prea
puțin pentru sprijinirea sportului și cultivarea tinerelor talente.
În ciuda acestei realități, Simona Halep, cu generozitatea și patriotismul pe care le dovedește de fiecare dată, a ținut să
mulțumească țării și românilor pentru succesul său. Simona face mai mult pentru promovarea unei imagini bune a României
decât reușește un întreg aparat de stat. Ea duce în lume o imagine a unei Românii demne, muncitoare, cu sclipiri de geniu.
Sportul rămâne cel mai bun ambasador al țării noastre și generează cele mai puternice modele pentru tânăra generație.
Datoria noastră este să pregătim următoarea generație de sportivi. Resursele statului trebuie să meargă în direcție
sprijinirii sportului de masă, iar resursele private trebuie încurajate să susțină vârfurile de performanță. Datoria statului este în
primul rând să cultive acel spirit sportiv în rândul tinerilor, care să le permită celor mai buni să își identifice și apoi să își
dezvolte talentul, iar în al doilea rând să creeze un cadru legislativ prietenos cu investițiile private în domeniul sportiv.
Deputat
Mihai Culeafă
***
Declarație politică
“Șoseaua ocolitoare a Municipiului Iași este unul dintre proiectele fundamentale pentru Iași. În lipsa finalizării acestui
proiect, ne sufocăm din cauza poluării și a traficului greu ce tranzitează Iașul. Orașul nostru face obiectul procedurii de
infrigement declanșată de UE împotriva României din cauza nivelului de poluare ridicat, iar unul dintre motivele pentru care
am ajuns aici este din cauza faptului că proiectul șoselei de centură, început în 2008 și dată în folosință parțial în decembrie
2012, nu a primit finanțare în ultimii 6 ani.
În luna decembrie 2017 urma să fie lansată procedura de licitaţie pentru faza de proiectare şi execuţie a lucrărilor șosea
ocolitoare destinată traficului greu (Obiectiv 3 - bd. Poitiers şi str. Trei Fântâni), însă acest proiect a fost completat abandonat
de Guvernul PSD-ALDE.
Ieșenii au fost păcăliți prin includerea în bugetul anului 2017 a unei sume de 153 mil. lei, credite de angajament, însă
această sumă a dispărut fără explicații din partea Executivului.
În 2018 am fost tratați în dispreț, fiind alocați 2 milioane lei, tot credit de angajament, în bugetul Ministerului
Transportului pentru....finalizarea şoselei ocolitoare a Municipiului Iaşi. Cu aceşti bani, nici măcar nu se poate demara
organizarea de şantier, darămite să se înceapă lucrările.
Această sumă reprezintă 0.00719% din fondurile pentru investiţii alocate de Ministerul Transporturilor. Iaşul
ar urma să primească, în acest an, 0.00719% din bugetul pentru investiţii a Ministerului Transporturilor, iar
Bucureştiul doamnei Firea aprox. 35% (aprox. 10 mld. lei!).
Din păcate, suntem în această situație ingrată pentru că Domnii Maricel Popa şi Mihai Chirica, liderii PSD Iași, sunt
complet irelevanţi la Bucureşti. Aceşti oameni au primit voturile ieşenilor la alegerile locale de acum 2 ani, dar îşi bat joc de
acest vot. Niciodată, în istoria sa post-decembristă, Iașul nu a avut conducători atât de slabi. Mihai Chirica nu a călcat
niciodată la Ministerul Transporturilor pentru a susține șoseaua de centură sau proiectul autostrăzii. Domnul Maricel Popa,
imaginea perfectă a supușeniei în fața lui Dragnea, nu a reușit să impună pe agenda guvernamentală alocarea de bani pentru
cele două obiective. Atitudinea sa servilă îl ajută să rămână un nesemnificativ șef de partid local, fără realizări notabile pentru
Iași”.
Deputat
Marius Bodea
***
Minciuna este mama înșelăciunii!
Suntem în febra examenelor de evaluare, urmează bacalaureatul și discuțiile se îndreaptă invariabil spre rata de
promovare, ca indicator de succes. Se pare că în învăţământul preuniversitar românesc, modalitatea principală de evaluare și
clasificare a şcolilor este cea legată de procentul de promovabilitate.
În aceste condiţii, toată lumea încearcă să îşi îmbunăţăţească, cum poate, ratele de promovabilitate. Când aceasta nu se
poate face prin actul didactic propriu-zis, se încercă tot felul de ”artificii”, cum ar fi calcularea promovabilităţii raportat la
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numărul elevilor înscrişi la examen şi nu la numărul total al absolvenţilor. De asemenea, pentru a creşte promovabilitatea, se
practică înscrierea la examene doar a elevilor cu şanse sigure, privându-i, forţat uneori, pe ceilalţi de dreptul de participare.
Acest „artificiu” este cunoscut în presă ca „Fenomenul Brăila”, purtând numele județului în care a fost descoperit. Aici, în anul
școlar 2016-2017 nota medie la evaluarea națională a fost de 7,29 ,a doua pe țară, dar ponderea elevilor de clasa a VIII-a care
nu au susținut evaluarea națională a fost de 36,5 %, prima din țară.
În cazul examenului de Bacalaureat, adesea, procentul se calculează raportat la elevii care au participat la toate
probele, fiind excluși din calcul cei care au abandonat după primele probe. Astfel, procentul final este unul mincinos, menit
doar să umfle statistic rata de promovare.
Acestea sunt încercări nereuşite de a cosmetiza situaţia reală a învăţământului preuniversitar, iar aplicarea lor este cu
atât mai gravă cu cât este realizată, de cele mai multe ori, de persoane ce deţin funcţii de conducere în învăţământ. Sper ca
inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației să nu aibă cunoștință despre aceste practici, pentru că ar fi inadmisibil
ca ele să fie tolerate.
Ce întâmplă cu copiii eliminați din Evaluarea națională? Sunt ei consiliați pentru a-și putea continua într-un fel
educația? Sunt ajutați în a găsi alternative pentru a învăța o meserie? Din păcate, răspunsul este categoric nu iar ei
abandonează școala mult prea devreme!
Mai atrag atenţia asupra altor ”artificii”, cu scopul de a avea un buget cât mai mare la nivelul şcolilor. Profitând de
garantarea dreptului la educație, se raportează un număr de elevi înscrişi, dar care nu corespunde cu numărul elevilor
şcolarizaţi efectiv, pentru a înmulţi costul standard per elev cu un număr mai mare şi astfel a creşte bugetul şcolii. Ar fi mai
bine dacă s-ar cheltui acei bani pentru a atrage elevii la şcoală, pentru a preveni şi diminua abandonul şcolar. Nu este normal să
se platească costul standard pentru nişte elevi care efectiv nu beneficiază de actul educaţional pentru care se acordă sumele.
Dacă vom evita în continuare să luăm măsurile ce se impun în educaţie, astfel încât să-i imprimăm un traseu corect şi
coerent, nu vom face altceva decât să ne mințim singuri, să cosmetizăm realităţile şi practic să nu facem nimic bun pentru
generaţiile ce vor urma.
Pe această cale, îi cer Ministrului Popa să ceară inspectoratelor școlare județene din toată țara raportarea corectă, la
numărul total al absolvenților, atât la examenul de evaluare națională cât și la bacalaureat, pentru ca având oglinda realității, să
ia măsurile care se impun pentru îmbunătățirea situației.
Deputat
Florica Cherecheș
***
”Riscurile semnalate în moțiunea simplă inițiată de PNL la adresa Ministrului Finanțelor
Publice rămân valabile în continuare”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Săptămâna trecută a fost supusă dezbaterii în Camera Deputaților moțiunea simplă, inițiată de Grupul Parlamentar al
Partidului Național Liberal, intitulată „Harababura fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii tăi de pensie!”
Cu această ocazie, am așteptat cu mare interes punctele de vedere ale domnului Ministru Eugen-Orlando Teodorovici
cu privire la temele puse în discuție și răspunsurile la întrebările formulate, mai ales că acestea s-au referit la subiecte care îi
preocupă astăzi pe cei mai mulți dintre români. Unde ar fi ajuns deficitul bugetar în anul 2018 dacă Guvernul nu ar fi tăiat
contribuţiile angajaţilor la Pilonul II de pensii, încă de la 1 ianuarie 2018, reducându-le de la 6% la 3,75%? Fără confiscarea
banilor a peste 7 milioane de români, economisiţi la Pilonul II, vor putea guvernanții să plătească pensiile şi salariile până la
finalul anului? Vor fi alocați investițiilor publice toți banii programați prin Legea bugetului de stat sau, la fel ca anul trecut,
aceștia vor fi înjumătățiți? Având în vedere că Romania se află într-o criză fără precedent a investițiilor publice, de ce s-a
considerat că înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții este o soluție mai eficientă decât absorbția fondurilor
europene puse la dispoziția țării noastre de către Comisia Europeană? În condițiile în care s-a recunoscut că cea mai mare
problemă a bugetului o reprezintă colectarea în zona marilor contribuabili, de ce a fost numit domnul Ionuț Mișa președinte al
ANAF, cu toate că era acuzat de realizarea celor mai slabe performanțe în cadrul agenției? De ce este mințită populația cu
privire la randamentele Pilonului I de pensii? De ce fiscul a început prigoana împotriva a milioane de contribuabili? Cine
conduce de fapt Ministerul Finanțelor Publice, ministrul învestit de Parlament sau domnul Darius Vâlcov?
Stimaţi colegi,
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Din partea unui ministru tânăr și foarte bine pregătit în domeniul finanțelor, așa cum se consideră domnul Teodorovici, am
crezut că vom primi contra-argumente solide și explicații tehnice coerente și documentate cu privire la reproșurile formulate în
moțiune. Am crezut, de asemenea, că-și va aminti cum, în calitate de senator, s-a raliat public demersurilor întreprinse de
parlamentarii PNL pentru eliminarea aberantei supra-accize la carburanți, a măsurii toxice privind plata defalcată a TVA și s-a
împotrivit introducerii impozitului pe cifra de afaceri până la un milion de euro. Astăzi, ca Ministru al Finanțelor Publice, neam fi așteptat să acționeze pentru eliminarea acestor măsuri absurde. Din păcate, pozițiile adoptate anterior de domnia sa s-au
dovedit a fi simple exerciții de imagine în cadrul PSD. La dezbaterea moțiunii, domnul Ministru Teodorovici a avut o prestație
dezamăgitoare. Enervat probabil de faptul că se vedea că este total lipsit de argumente și pentru a-și ascunde diletantismul, s-a
mărginit să lanseze ofense la adresa doamnei Raluca Turcan, liderul Grupului parlamentar al PNL, și să-i amenințe pe deputații
din opoziție care au îndrăznit să-i critice activitatea.
Stimaţi colegi,
Guvernul a adus bugetul într-o situație critică, iar în vară, când va fi realizată rectificarea negativă, de suferit vor avea
în principal investițiile, educația și sănătatea. Propaganda agresivă a liderilor coaliției PSD-ALDE nu mai poate ascunde
adevărul cu privire la situația dezastruoasă a finanțelor României după primele 4 luni ale anului 2018. Astfel, dacă în aceeaşi
perioadă din anul 2017 s-a înregistrat un excedent bugetar de 1,3 miliarde lei, colectându-se bani mai mulţi decât îi trebuiau
Guvernului pentru a onora plăţile angajate, în acest an s-a ajuns deja la un deficit de 6,05 miliarde lei, respectiv 0,65% din PIB.
Dacă veniturile bugetare au crescut cu doar 11,8% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au avansat cu
21,5%. Deja cheltuielile de personal au urcat la 26,26 miliarde de lei, fiind în creștere cu peste 20%. Asta înseamnă că până la
finalul anului plafonul de cheltuieli de personal prevăzut de lege va fi substanțial depășit. Bugetul nu are banii necesari pentru
plata salariilor din sectorul public până în luna decembrie.
Nici pentru pensii, chiar și așa, nemajorate, nu există resurse financiare suficiente, iar pentru realizarea creșterii
prevăzute începând cu 1 iulie vor trebui transferați bani de la alte capitole bugetare. Chiar dacă va confisca sumele acumulate
la Pilonul II, Guvernul Dăncilă nu va reuși să acopere în totalitate aceste cheltuieli. În acest context, va contracta noi
împrumuturi și va aplica, mai mult ca sigur, rețeta pusă în practică anul trecut, când banii alocați pentru renovarea școlilor,
reabilitarea spitalelor și investițiile în infrastructura de transporturi au fost reduși la mai puțin de jumătate, pentru a se petici
bugetul aferent salariilor și pensiilor. Dacă în plină creștere economică Guvernul nu are bani de pensii și salarii pentru tot anul,
atunci să ne ferească Dumnezeu de o stagnare a economiei!
În condițiile în care, după 17 luni de guvernare, coaliția PSD-ALDE a reușit să distrugă toate echilibrele economice
edificate cu greu în ultimii ani în țara noastră, fără să crească standardul de viață al populației și fără să pună în funcțiune
măcar o școală nouă, un spital modern sau să demareze realizarea unei autostrăzi, nu are niciun sens să sperăm că va construi
ceva important în România pe parcursul acestui mandat.
Este foarte clar, PSD şi ALDE şi-au trădat alegătorii şi au pierdut legitimitatea de a guverna. Fiecare zi pe care o vor
mai petrece la conducerea țării va însemna paşi înapoi pentru România. În consecință, trebuie să părăsească urgent puterea!
Având în vedere cele prezentate anterior, consider că există toate motivele pentru ca acest Guvern incompetent să fie
demis prin moțiunea de cenzură care va fi inițiată de parlamentarii PNL şi ai altor partide de opoziție în perioada imediat
următoare. Pentru ca acest demers democratic să aibă succes, este însă necesar ca măcar acum, în ceasul al doisprezecelea,
senatorii și deputații PSD, ALDE și ai aliaților lor să pună interesele cetățenilor înaintea obligațiilor de partid și avantajelor
personale și să dea dovadă de responsabilitate, votând pentru plecarea Guvernului Dragnea 3 de la Palatul Victoria.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Toți cetățenii români au plătit mitingul în gloria lui Dragnea!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cu toții am crezut că evenimentul de la Pitești, atunci când copii de grădiniță de 3-4 ani au fost obligați să facă tumbe
pe ciment, să stea în cap în arșita soarelui și să vânture cu zâmbetul pe față stegulețe în fața doamnei Viorica Dăncilă și a
doamnei Carmen Dan, a fost un incident nefericit, regretabil, nepremeditat, de care cele două doamne s-au rușinat ulterior.
Nici până astăzi nu am știință ca acestea să-și fi cerut scuze copiilor și părinților pentru umilințele la care au fost supuși micuții,
dar și cadrelor didactice care au trebuit, ulterior, să dea ochii cu părinții și să ofere explicații.
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Din păcate, din comportamentul ulterior al liderilor PSD nu putem să constatăm decât o lipsă grosolană de respect față
de oameni, pe care sâmbăta trecută i-au obligat să vină la miting, la București, folosind metode specifice anilor 80. Amenințări
cu pierderea locului de mucă, amenințări cu pierderea beneficiilor sociale acordate prin lege, șantaj la adresa unor agenți
economici care dispun de mijloace necesare, pe care au trebuit să le pună la dispoziția partidului-stat reprezintă numai câteva
dintre metodele utilizate de Liviu Dragnea pentru a aduce oameni ”entuziaști” la București ca să protesteze, așa cum spunea
domnul Bădălău, împotriva ”instituțiilor independente”.
Nu am nimic cu cei care au organizat eveniment, căci sunt puternic susținător al libertății de exprimare a oamenilor,
însă, nu pot să nu constat că cea mai mare parte a cheltuielilor ocazionate de acest eveniment megalomanic, ce l-ar putea face
invidios și pe Kim Jong-un, au fost suportate, indirect din banii cetățenilor. Mii de polițiști, jandarmi sau funcționari publici,
plătiți din resurse publice, adică din banii cetățenilor, au fost folosiți de parcă aceștia erau simpatizanți PSD. Resurse
importante – elicopetere, parcări, paznici - ale majorității instituțiilor publice din București și din țară au fost puse în
slujba ”marelui și iubitului” conducător!
Stimați colegi. Am spus în nenumărate rânduri că PSD a reușit să acapareze, încet și sigur, toate instituțiile statului
român. Cu excepția Justiției, Președinției României și BNR, PSD are în subordine directă toate instituțiile statului român.
Controlează Parlamentul, Guvernul este al lor și dau ordine directe: Curții de Conturi, Curții Constituționale, Avocatului
Poporului, ASF, ANRE, ANCOM, Autorității Electorale Permanente, Societății de Radio și celei de Televiziune. Astăzi, toate
instituțiile statului român au butoanele de control în mâna lui Liviu Dragnea, ceea ce pentru România nu înseamnă decât
întoarcere în timp, în epoca liderilor autoritari, care se temeau de critici și vedeau în jurul lor numai năluci, inamici și state
paralele.
Mitingurile, evenimentele inventate, știrile false și toate celelalte tertipuri pe care le utilizați au un singur scop! Să
abată atenția populației de la furtul banilor de pensie din Pilonul 2, de la Marele Tun dat economiei naționale prin Fondul de
Dezvoltare al lui Dragnea, de la bugetul care a rămas fără bani de pensii și salarii, de la prețurile care cresc precum Făt-frumos,
de la numărul triplu de firme care se închid, de la deficitul comercial, de la autostrazile, școlile și spitalele care au rămas doar
pe hârtiile programului de guvernare PSD-ALDE!
Stimați colegi din majoritatea PSD-ALDE. Nu v-am văzut deloc preocupați atunci când mii de oameni au protestat și
chiar au mărșăluit prin toată Moldova, până în Capitală, pentru că în 28 de ani, din care voi ați guvernat peste 22 de ani, nu s-a
construit nici măcar 1 Km de autostradă, de la Suceava și până la București. Nu v-au mișcat nici strigătele personalului din
sănătate care și-au văzut veniturile înjumătățite, nici protestele dascălilor care sunt bugetarii cel mai prost plătiți din România
și din Uniunea Europeană. Acest tip de proteste, bazate pe probleme reale ale societății românești nu sunt de actualitate nici
pentru PSD și nici pentru Dragnea! Așa cum pomul se cunoaște după roade și voi veți fi judecați de cetățeni, pentru că una ați
promis în campania electorală și altceva faceți de peste un an și jumătate.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
La miting cu forța, pentru marele conducător!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cei care s-au îndoit de apucăturile domnului Dragnea, au avut ocazia vineri să-și spulbere orice urmă de îndoială că,
de cele mai multe ori, funcțiile înalte le fură oamenilor rațiunea.
O țară întreagă s-a uitat nelămurită la această manifestație și nu i-a înțeles rostul. Împotriva cui au strigat oamenii
aduși cu forța în piață? De ce au fost îmbrăcați la ordin și instruiți ca la marile manifestări de la 23 august? Cine este acea
fantomă pe care o invocă domnul Dragnea? Acel stat paralel? Cine sunt cei care fac abuzuri, atâta vreme cât butoanele puterii
sunt toate la domnul Liviu în birou? Înțelegem că sunt aceia cu care domnia sa stătea la masă și chefuia?
Stimați colegi,
Domnul Dragnea s-a făcut de râs și, mai grav, a făcut și țara de rușine. Se uită străinii la noi și nu înțeleg nimic din
ceea ce se întâmplă în țara noastră. Investitorii fug de rup pământul, diplomații nu știu ce să mai creadă, căci nici măcar noi,
românii, nu mai știm încotro se îndreaptă această țară.
Că domnul Dragnea a scos în stradă oamenii ca să strige împotriva unor inamici închipuiți, e treaba domniei sale. Însă,
înainte să îi scoată pe oamenii simpli în stradă, ar fi fost bine să fie cinstit cu aceștia și să clarifice treaba cu șoriciul și pomana
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porcului din anii trecuți. Să spună pe cine a servit cu șorici și cu-i i-a dat mămăliguță cu tocană de porc. Abia apoi are dreptul
să invoce nu știu ce inamici nevăzuți în fața românilor!
Stimați colegi,
Ceea ce nu voi putea trece cu vederea este modul în care domnul Dragnea și-a bătut joc de niște oameni și i-a adus cu
forța la București. Un lider veritabil este urmat de oamenii, fără ca acesta să le-o ceară. Domnul Dragnea, în schimb, a adus
oamenii la București șantajându-i cu pierderea locului de muncă, amenințând agenți economici dacă vor mai vrea să obțină
licențe sau dacă nu vor să le vină controalele pe cap și, cel mai eficient, șantajându-i pe beneficiarii de ajutoare sociale că, dacă
nu vin să facă ode în piață, la București, vor pierde beneficiile acordate de stat. Să se folosească de asemenea metode ca să
umilească zeci de mi de oameni, nu numai că sfidează lege, bunul simț, dar ne aduce aminte de vremurile triste, de dinainte de
1989. Un exemplu de ducere în eroare a fost și acela prin care pe pancartele de la miting se scria că sunt participanți din toată
Țara Moților, deși lângă manifestanții din Teleorman era doar un mic grup din Cîmpeni, Alba.
Oricât ar încerca domnul Dragnea să ascundă eșecul la guvernare cu asemenea manifestări, să știți că nu va reuși.
Românul se uită în buzunar și în sacoșa de cumpărături și vede cât se poate de clar că trăiește mai rău decât în urmă cu 2 ani.
Vreau să cred că Dragnea i-a adus pe oameni cu forța la București pentru eșecul la guvernare și nu vreau să cred că și-a bătut
joc de ei doar pentru a-i folosi în problemele domniei sale cu justiția.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Stimulați munca, nu nemunca și ajutoarele sociale!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Marea ”revoluție fiscală” nu a adus niciun beneficiu pentru cei peste 5 milioane de angajați, care trudesc, pentru ca, la
finalul lunii, să poată să pună copiilor o pâine pe masă și, dacă le mai rămâne ceva, să-și poată plăti facturile. Marea înșelătorie
fiscală nu a adus nicio scădere a poverii fiscale aplicate asupra muncii, motiv pentru care, din leafa lunară, jumătate din munca
românului merge la buget, iar, din cealaltă jumătate, angajatul trebuie să-și întrețină familia. Oricum am calcula, oricum am
socoti, povara fiscală de cca. 43% a rămas neatinsă, cu sau fără transferul contribuțiilor, cu sau fără așa-numitele reformări ale
contribuțiilor sociale. Nu pot să nu constat cum, toți miniștrii care s-au perindat prin Guvernele Dragnea, dau din umeri și nu
reușesc să își explice de ce munca la negru persistă în România, de ce inspectorii de muncă găsesc, pe șantiere sau în
agricultură, oameni care lucrează fără forme de muncă legale! Tot incompetenții din Guvernele Dragnea nu înțeleg de ce mai
bine de jumătate dintre contractele de muncă din România sunt încheiat pe salarii la nivelul celui minim pe economie! Cum să
fii stimulat să închei un contract de muncă, atâta vreme cât Guvernul îți ia jumătate din munca sa!
Stimați colegi,
Am depus săptămâna trecută o propunere legislativă extrem de importantă prin care doresc să încurajez munca! Sunt
unul dintre cei care consideră că ajutorul social trebuie să fie direcționat numai către cei care nu pot să muncească! Cei care
sunt apți de muncă, trebuie să-și câștige existența muncind, dar nu oricum! Statul să nu mai ia jumătate din munca omului!
Știți foarte bine că, în România, al doilea contract de muncă este taxat la fel ca primul, deși țara noastră este codașă la
angajați care lucrează legal și la un al doilea loc de muncă! Merită să vă uitați la Germania, acolo unde lucrează zeci de mii de
români și unde al doilea loc de muncă, peste cel principal, aproape că nu mai este taxat deloc! La ei de ce se poate, iar la noi se
ia și pielea după angajat dacă muncește mai mult?
Stimați colegi,
Am propus două modificări la Codul fiscal, care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, astfel încât, pentru veniturile
din salarii sau de natură salarială, obținute din al doilea contract de muncă cu timp parțial sau din orele suplimentare efectuate
în limita a 32 de ore lunar, să se datoreze doar contribuții sociale, nu și contribuții de sănătate și impozit. Am păstrat
constribuțiile sociale pentru ca angajații să obțină drepturi financiare superioare atunci când vor ieși la pensie.
Sunt foarte curios câți dintre dumneavoastră veți înțelege și veți susține necesitatea acestui proiect, având în vedere
beneficiile sale: rezolvă o parte a crizei de muncă din economie; scoate la suprafață cea mai mare parte a muncii la negru;
generează venituri mai mari la pensie pentru angajați și astupă găurile din bugetul public, pentru că încasările vor fi mai mari.
Vreau să-i văd pe cei care au fost vreodată angajatori dacă au uitat cât de greu este să asiguri, lunar, plata la timp a salariilor, să
stimulezi angajatul, să îl păstrezi ca să nu plece la concurență. Din păcate, parcă suntem blestemați să avem miniștrii care nu
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au lucrat niciodată în economia reală, acolo unde se crează plus-valoarea! Miniștrii lui Dragnea sunt de profesie angajați la stat
și nu vor înțelege niciodată mecanismele pe care se întemeiază economia privată.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Politica PSD Iasi: Cu spatele la popor, cu capul plecat la dictator!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În doi ani de când a preluat puterea administrativă pe plan local și la un an de când a fost numit președintele PSD Iasi,
domnul Maricel Popa le-a aratat atât iesenilor, cât si mass mediei și opiniei publice adevăratul caracter: servilism și obediență
față de gașca Liviu Dragnea și ignoranță față de ieșeni! Ba mai mult, în momentele când județul a avut nevoie serioasă de
lobby la București, președintele Consiliului Județean era dat dispărut, fiind prin fel de fel de vizite externe! A lipsit din peisaj
când ieșenii aveau nevoie de susținere la legea bugetului de stat, a lipsit din peisaj când societatea civilă ieșeană a mobilizat
masiv toată Moldova pentru a particia la marșul motorizat pentru susținerea Autostrăzilor A7 și A8, proiecte vitale de
infrastructură regional, cu beneficii incontestabile și prosperitate în regiune! Dar domnul Popa a stat pitit, a preferat să dispară
pentru a nu-și confrunta șeful, pentru a nu-și periclita poziția de președinte PSD Iași. A trădat cauza ieșenilor de fiecare data
când a avut de ales între Iași și PSD! Lobby la București pentru Spital Regional, Șosea de Centură, Clinică de Arși,
Autostradă, Sală Polivalentă și alte obiective de investiții fac parlamentarii opoziției, căci parlamentarii PSD Iași, în frunte cu
președintele Maricel Popa sunt prea fricoși să își ceară drepturile! Sunt prea fricoși să ceară tratament egal și aplicarea
Constituției României, legea fundamentală care stipulează nediscriminarea între regiuni! Agenda PSD Iași înseamnă exclusiv
conservarea privilegiilor și nu coincide deloc cu agenda publică a cetățeanului!
Deși au fost la fel de “activi și utili” județului precum colegul lor dispărut, Nicu Bănicioiu, în aceste zile de freamăt
public, sub presiunea lui Liviu Dragnea, președintele Maricel Popa și parlamentarii Partidului Social Democrat au răscolit
efectiv județul Iași după 5000 de ieșeni și credeți-mă: dintr-un județ care cândva era un bastion roșu, astăzi ieșenii sunt scârbiți
să mai răspundă apelurilor primarilor social democrați!
Ieșenii sunt scârbiți și denunță abuzurile PSD, dar sub amenințarea sistării ajutoarelor sociale, sub amenințarea
pierderii locurilor de muncă, sau sub diferite presiuni și santaj au acceptat să facă deplasarea spre București!
Domnul Maricel Popa a avut ocazia să rămână în istoria județului prin realizări administrative, dar din păcate s-a
remarcat doar conducând prin santaj și teroare și de doi ani servește exclusiv interesele lui Liviu Dragnea!
De doi ani Maricel Popa și reprezentanții Partidului Social Democrat sunt cu spatele la popor și cu capul plecat la
dictator! Ne cerem drepturile cu demnitate și respect și vreau să le reamintim permanent guvernanților că #MoldovaContează
și 4 milioane de locuitori așteaptă să fie respectate promisiunile electorale!
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***
Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (F.S.D.I) –
O bombă cu ceas! Marca PSD-ALDE!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Mașina de vot PSD-ALDE din Camera Deputaților - cameră decizională, a aprobat săptămâna trecută Legea de
înființare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (F.S.D.I).
33 de mari companii unde statul român este acționar și un capital de 9 miliarde de lei, urmează să fie gestionate de o
instituție ai căror conducători vor fi numiți de Guvern prin Ministrul Finanțelor Publice și care, pare, că au drept misiune
imediată vânzarea pe criterii netransparente a unor active de stat.
Legea de înființare a F.S.D.I nu ține cont nici de recomandările formulate de EUROSTAT în aprilie 2018, nici de
observațiile Consiliului Legislativ, nu are studiul de impact asupra deficitului bugetar și a datoriei publice și nu prevede într-o
manieră clară elementele de natură a justifica exceptarea F.S.D.I de la aplicabilitatea legii privind guvernanța corporatistă!
Sunt câteva nereguli care plasează această lege dincolo de limitele constituționale și PNL care s-a opus acestei legi va
sesiza Curtea Constituțională!
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Dincolo de neconstituționalitate, se pare însă că avem de-a face cu o "bombă cu ceas" pusă de PSD-ALDE capitalului
românesc din unele companii zise strategice cum ar fi: Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Societatea Națională a
Apelor Minerale, Loteria Română, Poșta Română, Cupru Min, Complexul Energetic Oltenia, Compania Națională de Căi
Ferate CFR, Antibiotice Iași, Compania Națională Unifarm.
Am enumerat aici doar cele mai notorii companii!
Sunt mai multe întrebări serioase și legitime la care Guvernul PSD- ALDE, Liviu Dragnea în special ca lider al
majorității PSD-ALDE ar trebui să răspundă rapid!
1. Cum va gestiona investițiile directe ale acestor companii golindu-le de dividente ?
2. Cum va reuși să mențină ținta de deficit bugetar de 3%, ținând cont că statul aștepta să încaseze peste 3,5 miliarde
de lei de la aceste companii?
3. Nu îi mai intereseaza pe cei de la PSD-ALDE atragerea Fondurilor Europene destinate construcției de autostrăzi
cum ar fi tronsonul de autostradă Sibiu- Pitești, înțelegând să finanțeze această autostradă din acest fond?
4. Dar construcția de spitale și alte obiective naționale majore?
Dacă se vor face din acest fond, putem înțelege că cei 4,5% din PIB destinați
investițiilor publice majore – adică 9 miliarde de Euro- bani prevăzuți și în Legea Bugetului de Stat pe 2018, au fost o glumă?
Să înțelegem că acești bani - 9 miliarde de euro prognosticați se vor pierde în dezordonata cheltuială bugetară ca
urmare a "marii revoluții fiscal – bugetare " marca Liviu Dragnea PSD?
5. Liviu Dragnea și PSD încă nu au înțeles că de regulă astfel de fonduri
apar în acele state care au excedent bugetar nu deficit bugetar?
Ce pot însă anticipa și Liviu Dragnea nu anticipează sau poate nu-l interesează aceste lucruri este faptul că scoaterea
"Perlelor Statului" de sub control public, profund netransparent îndepărtează tința României de statutul de piață emergentă,
plasând România în continuare în zona pieței periferice!
Am mai spus-o și o spun și acum: pentru mine și pentru Partidul Național Liberal este evident că actuala guvernare
PSD-ALDE, manipulată total de Liviu Dragnea s-a îndepărtat ireversibil de la interesul României și al românilor!
Deputat
Nicolae Neagu
***
PSD-ALDE: cum să exerciți puterea discreționar fără a guverna deloc
Nici un efort nu a fost precupețit de liderii coaliției PSD-ALDE în asaltul total asupra instituțiilor independente din
România, iar „performanța“ și determinarea acestora produc rezultate dezastruoase pentru democrația românească. Din primul
moment al preluării puterii, singurul obiectiv a fost restaurația totală!
O vreme, actuala putere a părut confuză și, uneori, ne-a deturnat atenția de la tabloul de ansamblu. A manipulat
populația cu un Program de guvernare fantasmagoric, a schimbat doi prim-miniștri și a operat, pe ici, pe colo, măriri de salarii
și pensii speciale, dar într-un mod cu totul nesustenabil. Însă nu a făcut nimic pentru utilizarea fondurilor europene, pentru
vreun metru de autostradă sau drum național, nimic pentru rezolvarea crizei forței de muncă, nimic pentru oprirea emigrației
românești masive. Este pentru prima dată, după 1989, când țara noastră s-a întors la un sistem de putere care se învârte în jurul
unui singur om și al intereselor sale: Liviu Dragnea. Iar cum exercitarea puterii nu se poate face din spatele gratiilor de către
un condamnat penal, cea mai perversă și amplă operațiune împotriva României a fost condusă în sfera Justiției. Răpirea
independenței procurorilor, timorarea judecătorilor și trimiterea funcției prezidențiale în zona irelevanței sunt tot ceea ce şi-au
dorit liderii PSD și ALDE. Astăzi vedem, că sunt foarte aproape de a-și îndeplini visul, chiar cu prețul distrugerii unei țări
întregi. Dacă măcar un dram din toată „priceperea“ și determinarea arătată de PSD-ALDE în distrugerea arhitecturii statului
democratic ar fi fost folosit pentru guvernarea țării, probabil am fi fost în alt punct al istoriei. Acoperirea hoției și asigurarea că
fărădelegile viitoare vor scăpa nepedepsite le-au acaparat mințile și au lăsat actul guvernării pe mâna unor diletanți. Dacă
miniştrii sunt slabi și nepricepuți, nici aparatul de specialitate nu va performa pe fondul vidului de autoritate. Iată de ce,
zbaterea unora din guvern ne arată situația aproape fără ieșire în care a fost aruncată România!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Legile Jusțiției trebuie să beneficieze de o dezbatere reală
Reprezentanții Comisiei de la Venezia sosiți la București au zilele acestea o serie de întâlniri importante, atât cu
reprezentanții magistraților, cât și cu Președintele României și cu Parlamentul. Misiunea Comisiei a fost solicitată de Comisia
de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la inițiativa parlamentrarilor români Alina Gorghiu și
Ionuț Stroe.
Cu acest prilej, reprezentanții partidelor parlamentare au avut posibilitatea să își exprime punctele de vedere cu privire
la cele trei proiecte de lege aflate în discuție, dar și asupra procedurilor parlamentare de adoptare a acestora.
Doresc să subliniez că proiectele au fost adoptate în mare grabă și fără o consultare reală a organizațiilor profesionale
ale magistraților, așadar fără o dezbatere suficient de aprofundată. Nu este de mirare, așadar, că forma finală adoptată conținea
prevederi neconstituționale, declarate ca atare și de Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, sunt de părere că forma actuală
aduce atingere principiului că între puterile statului trebuie să existe un echilibru. Astfel, se poate ajunge la subordonarea
politică a magistraților, ceea ce ar însemna un pas enorm în spate în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
Salut venirea la București a reprezentanților Comisiei de la Veneția, dar mă tem că Puterea vrea doar să mimeze
dialogul, pentru că ne aflăm aproape de sfârșitul procesului de legiferare. În ciuda apelurilor noastre repetate, PSD și ALDE au
refuzat până acum cu încăpățânare să accepte o opinie din partea experților internaționali. Comisia de la Veneția este un corp
apolitic, format din specialiști cu reputație impecabilă. Opinia lor nu e influențată de nici un partizanat politic, ci doar de
dorința ca societatea românească să se poată ridica la standardul pe care ea însăși și l-a fixat – cel al democratiei autentice.
Deputat
Ionuț Stroe
***
PNL nu susține politizarea administrației publice!
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
PSD a câștigat alegerile printr-o serie de promisiuni solemne, care s-au dovedit ulterior, fie total bulversante pentru
mediul economic și social din România, fie chiar minciuni sfruntate, cum este și cea referitoare la "continuarea proiectului de
descentralizare", care reprezenta o prioritate în toate programele de guvernare ale actualei Puteri. Numai că, la doi ani de la
alegeri, descentralizarea înseamnă, de fapt, o consolidare a centralizării în viziunea PSDragnea, iar politizarea totală a
administrației publice reprezintă, în realitate, principiul de bază al noului Cod administrativ promovat în mod vehement
de către Coaliția PSD-ALDE. Prin acest asalt de repolitizare agresivă a funcției publice, de la cea de prefect și subprefect
până la cele de conducere din serviciile deconcentrate, care devin doar un sac de sinecuri la îndemâna partidelor din arcul
guvernamental, PSDragnea forțează o întoarcere în vremurile comuniste, de tristă amintire, precum și o ștergere cu buretele a
tuturor principiilor corecte, care au stat la baza funcționării și organizării administrației publice în ultimii ani.
ARTICOLUL 120 alin (1) din Constituția României stipulează foarte clar faptul că: "Administraţia publică din
unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării
serviciilor publice" ori acest exces de politizare a tuturor funcțiilor din administrația publică mai respectă în vreun fel
litera Legii fundamentale?!
Doamnelor și domnilor deputați,
"Cosmânizarea" administrației publice aruncă în derizoriu orice urmă de profesionalism și de abordare exigentă și
riguroasă a funcțiilor publice și nu urmărește altceva decât preluarea controlului politic total de către PSDragnea în toate
instituțiile publice din România pentru a putea fi manipulate în interes de partid, așa cum ne-au demonstrat recent prin
organizarea - plină de abuzuri – a mitingului cu japca din 9 iunie! Dezvoltarea comunităților locale și bunul mers al
administrațiilor publice ale acestora sunt strâns legate de existența unui corp al funcționarilor publici în mod corect și
profesionist aleși, prin concurs, și nu la bunul plac al unui om-stat și al partidelor sale din buzunar!
Ținând cont de toate aceste aspecte, PNL va amenda din nou în Camera Deputaților noul Cod administrativ și nu va
susține sub nicio formă astfel de derapaje antidemocratice care vor avea repercusiuni grave asupra funcționării statului român.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
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Legea parteneriatului public-privat va desăvârși jaful inițiat prin înființarea fondului suveran
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
PSD continuă acțiunile haiducești de jefuire a avuției naționale. După ce a adoptat legea prin care se creează un fond
mamut, ce va conține cele mai importante societăți de stat - Fondul Suveran - PSD va trece pe repede înainte o altă lege cu un
impact major asupra economiei românești: legea parteneriatului public-privat. Prin această mișcare, PSD își netezește calea,
ușurând înstrăinarea activelor de la companiile de stat, mascate în asocieri cu firme private pentru realizarea unor obiective de
investiții. În realitate, după ce a pus toată economia țării la cheremul a 16 Vasilici, pe care le va manipula domnul Dragnea,
după cum dorește, PSD pregătește acum un nou instrument de înstrăinare a companiilor de stat.
Sub aparența încheierii unor parteneriate public-privat, pentru realizarea unor obiective de investiții, companiile
valoroase din economia românească vor dispărea în încrengăturile corporatiste ale unor companii străine, care au pus de mult
ochii pe ele și care, probabil, au și virat comisioanele aferente prin conturi tainice, din teritorii vorbitoare de limbă portugheză.
La fel cum, în anii ‘90, cele mai importante obiective din domeniul hotelier, al alimentației publice sau comerțului au
trecut, peste noapte, pe nimic, în mâinile unor privați, în “locație de gestiune”, acum PSD pregătește o nouă “privatizare” de
partid, singura diferență fiind, probabil, că se vor inaugura, cu mare tam-tam, niște șantiere veșnice, precum Cartierul
Chinezesc din Craiova.
Mai urmează, probabil, în curând, un nou pachet legislativ care, alături de modificarea legilor justiției, să transforme
Romania și într-un paradis fiscal, nu doar într-un paradis al infractorilor. Nu vă gândiți însă la scăderea taxelor, ci la măsuri
care să permită spălarea banilor din șpăgi și repatrierea în siguranță a conturilor dosite prin străinătate, fără să mai fie nevoie
nici măcar de celebra Mătușa Tamara...
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Încep să cred că Ceaușescu era mic-copil...
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Vreau să semnalez azi, de la tribuna Parlamentului României, faptul că acest miting cu japca închinat de către PSD
șefului său, acest tip de manifestare, de aducere cu forța a oamenilor sub imperiul amenințărilor la un așa-zis protest, nu
reprezintă altceva decât o întoarcere în timp, cu 28 de ani, în vremea de prea tristă amintire, când românii erau obligați la fel,
să meargă să-l aplaude pe Ceaușescu oriunde, oricând și oricum, împotriva voinței lor!
Trebuie reamintit aici, în Parlamentul României, faptul că în 1989 au murit români pentru ca astfel de lucruri să nu se
mai întâmple în țara lor niciodată! Și, cu toate acestea, am văzut cu toții, recent, imagini incredibile la Piteşti cu defilarea
copiilor de grădiniţă în faţa premierului Viorica Dăncilă, deoarece autorităţile locale au rămas încremenite în comunism,
pregătind un adevărat program omagial pentru vizita premierului Viorica Dăncilă în oraș!
Am văzut, de asemenea, în acest weekend, un simulacru de miting, o demonstrație mai mult decât penibilă cu japca,
care a avut și va mai avea multă vreme ecouri triste, de încălcare flagrantă a democrației și a drepturilor oamenilor!
Îl întreb aici, de la tribuna Parlamentului, pe domnul Dragnea, dacă a uitat atât de ușor ce am trăit cu toții înainte de
1989 și cum poate să accepte să fie organizate de către partidul pe care-l conduce manifestări similare acelei odioase
perioade?!
Îl întreb pe domnul Dragnea dacă dumnealui chiar îi place ceea ce a văzut, dar, mai ales, cum poate să gireze abuzurile
inimaginabile utilizate de către mai marii PSD, pentru a strânge oamenii la acest miting și care au fost reclamate de către
oameni din toate județele?!
Doamnelor și domnilor deputați,
Exemple de astfel de practici comuniste, de presiuni asupra a numeroși angajați din instituțiile publice sunt cu
duiumul! Astfel, în Argeș angajații DGASPC au fost amenințați cu desfacerea contractului de muncă în cazul în care nu
participă la miting; directorii școlilor și grădinițelor au fost amenințați cu pierderea funcțiilor dacă nu-și fac norma; mai mulți
profesori din școli au început să abordeze părinții să vină la miting (au spus că asigură de la centru transport și mâncare plus 50
lei, iar dacă vin și cu copiii, aceștia primesc puncte în plus la mediile de la sfârșit de an); toți angajații primăriilor aflate sub

51

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2018
Săptămâna 11 – 15 iunie 2018
conducerea unor primari ai PSD au fost obligați, fără drept de apel, să se prezinte la protest, iar în caz contrar, au fost
amenințați că își vor pierde locul de muncă, iar exemple în acest sens sunt foarte multe, din păcate!
Oare cum poate al treilea om în stat să tolereze ca oamenii să fie amenințați că-și pierd slujbele, funcțiile, salariile,
pensiile, ajutoarele sociale sau chiar afacerile ori că afacerile le vor fi vizate de nenumărate controale, dacă nu vin în capitală la
comandă, ca să-l ovaționeze?! Cum poate cineva să fie mândru de ceva atât de grotesc...
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Fondurile europene – o himeră pentru guvernarea PSD – ALDE
Absorbția fondurilor europene devine un orizont din ce în ce mai îndepărtat pentru actualul Guvern, o fantezie la nivel
declarativ determinată de slaba pregătire și de obediența celor care activează în instituțiile și agențiile de implementare a
proiectelor, dar și de numeroasele modificări legislative oneroase în favoarea clientelei de partid.
Nu trece nici o săptămână să nu fim amenințați cu declanșarea unei proceduri de infringement sau cu blocarea
fondurilor pe o axă, pentru că se constată încercarea de utilizare a fondurilor europene pentru cei de la putere și acoliții lor.
Azi Comisia Europeană ne amenință cu blocarea fondurilor de 553,19 milioane euro din Programul de Capacitate
Administrativă din cauza amendamentelor admise la Codul administrativ.
Prin aceste amendamente Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici își pierde calitatea procesuală activă prin care
putea sesiza instanţa de contencios administrativ în cazul unor abuzuri politice la adresa funcționarilor publici, precum și
capacitatea de filtru față de modificările politice abuzive aduse organigramelor instituțiilor. Pentru a veni și mai mult în
sprijinul clientele politice, publicitatea pentru concursurile de funcționari publici se reduce de la 15 zile la 8 zile, iar avertizorii
de integritate își pierd protecția legală rezervată lor.
Așadar, asistăm zilnic, cu mare îngrijorare, cum acest Guvern încearcă și reușește să înlocuiască în toate funcțiile
administrative profesioniștii și specialiștii cu băieți din cercul încrederii politice, singurul lor scop final fiind însușirea banului
public și a fondurilor europene prin orice mijloace.
Atât opoziția cât și Comisia Europeană transmit zilnic atenționări legate de modul cum se ocupă posturile din
administrație, cât și despre faptul că se fraudează fondurile comunitare, în timp ce guvernanții se laudă cu transparența și
progresul în accesare. Ne-am opus acestor modificări, dar vocea noastră nu a putut bloca dorința de îmbogățire și obținere a cât
mai multor beneficii administrative a domnilor de la putere.
Deputat
Vasile Gudu
***
Declarație politică
Stimați colegi,
Dreptul de a protesta este unul perfect legitim într-o democrație, ori, din acest punct de vedere, respect decizia celor
care au decis să vină în București, sâmbătă, 9 iunie, și să manifeste în Piața Victoriei. Nu discut aici motivele protestului, ele
țin de aspirațiile, de simpatiile și antipatiile politice ale fiecăruia. Nu discut nici măcar despre presupusele abuzuri îndreptate
asupra celor mai mulți dintre protestatari, bugetari, amenințați cu sancțiuni sau chiar cu pierderea locului de muncă dacă nu
participă la miting, așa după cum reiese foarte clar din miile de mărturii apărute în spațiul public.
Totuși, nu pot să nu mă întreb de ce nu s-a judecat cu aceeași unitate de măsură și în urmă cu trei săptămâni, când
protestatari din Moldova și Bucovina au venit, pe banii lor, la București, să ceară realizarea unui obiectiv cât se poate de
palpabil: o autostradă care să lege Moldova de vestul țării și, de acolo, mai departe, de lumea occidentală. Atunci, miilor de
oameni sosiți în București, repet, pe banii lor, li s-a interzis accesul în Capitală și niciun membru al Guvernului nu a avut bunul
simț să meargă să stea de vorbă cu ei. Convingerea mea este că lipsa de respect față de miile de oameni sosiți din Moldova a
fost cauzată de inexistența unor răspunsuri clare și ferme privind construcția unei autostrăzi în această cea mai săracă regiune a
țării și de aceea oamenii au fost tratați cu indiferență.
De cealaltă parte, la mitingul de sâmbătă, protestatarilor li s-a așternut un ”covor roșu”, spre Piața Victoriei. Autocare
parcate la Parlament, circulația oprită, mii de polițiști și jandarmi care nu doar au asigurat liniștea și ordinea publică, ci i-au
condus practic pe manifestanți în Piața Victoriei, totul ca la carte. O singură tipologie, la trei săptămâni distanță, tratată de
către Guvern cu măsuri diametral opuse.
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Stimați colegi,
România nu se împarte în PSD-iști și PNL-iști. România este una singură, iar românii trebuie să se bucure de aceleași
drepturi, indiferent de simpatiile politice. Din păcate, centenarul aniversării Marii Uniri de la 1918 ne găsește mai dezbinați ca
oricând, iar această dezbinare este alimentată, astăzi nu mai am niciun dubiu, de comportamentul actualului guvern față de
propriul popor. Un guvern incapabil să ofere soluții economice la gravele probleme cu care se confruntă populația, dar care
speră să scape de furia mulțimii prin manipulare.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ionel Palăr
***
«Demersuri de nicăieri pentru românii de pretutindeni»
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
În timp ce declaraţiile ministrului pentru Românii de Pretutindeni, conform cărora, cei 10 milioane de români de peste
graniţă ar trebui convinşi că ţara mama nu i-a uitat, erau rostogolite în mass media, numărul concetăţenilor noştri decişi să se
instaleze în străinătate continua să crească.
Faptul că, printre cei 10 milioane de români din afara ţării enumeraţi, ministrul de resort i-a inclus atât pe cei care
trăiesc în comunităţile din Diaspora, consolidate mai ales în ultimul deceniu, după aderarea României la Uniunea Europeană,
cât şi cei din comunităţile istorice/tradiţionale din statele vecine, nu scuză incoerenţa unor programe menite să temporizeze
fluxul de concetăţeni decişi să se stabilească în străinătate. Deşi au trecut numai câteva luni de la ridicarea vizelor pentru
cetăţenii români care călătoresc în Canada, numărul solicitanţilor de azil politic s-a dublat, autorităţile din ţara frunzei de arţar
luând în calcul chiar renunţarea la acordarea acestei facilităţi.
Exemplele ar putea continua, numai în prima jumătate a acestui an, alte mii de cetăţeni români stabilindu-şi rezidenţa
în terţe state membre ale Uniunii Europene, iar alte zeci de mii manifestându-şi deja această intenţie. Acest exod al forţei de
muncă ar trebui să constituie un semnal îngrijorător pentru autorităţi, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte dintre cei
decişi să-şi construiască o nouă viaţă în străinătate sunt tineri, familişti, cu nivele de educaţie şi calificare peste medie.
Pe de altă parte, nici măsurile adoptate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin care au fost reconsiderate
substanţial veniturile unor categorii de personal medical, nu au fost de natură să determine revenirea acestora din străinătate,
existând şi în prezent liste de aşteptare pentru ocuparea unor joburi în sistemele de sănătate europene.
Titularul portofoliului Românilor de Pretutindeni recunoaşte că ţara noastră a pierdut oameni valoroşi, dar trebuie să
înţeleagă că demersurile pentru a stopa acest exod sunt încă extrem de timide şi ineficiente şi să procedeze în consecinţă.
Programele de stimulare antreprenorială pentru revenirea în ţară a românilor din Diaspora sunt încă în eprubetă, iar
birocraţia excesivă care le însoţeşte continua să fie o piedică pentru eficientizarea acestora.
Prevăzute în Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, schemele de finanţare pentru integrarea tinerilor şomeri
pe piaţa muncii din România nu au fost operaţionalizate nici în prezent, deşi am trecut de jumătatea acestui ciclu de bugetare.
În aceste circumstanţe, să nu ne mirăm dacă, în curând, numărul românilor de pretutindeni îl va depăşi pe cel al românilor din
ţară.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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 Întrebări

Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor
Finalizare reabilitare DN 76
Stimate domnule ministru,
După rezilierea contractului de execuţie cu antreprenorul desemnat, lucrările de reabilitare pe lotul 4 al DN 76,
Vârfurile - Ştei, între km 69+350 - 102+660, au rămas încremenite în proiect de mai multe luni, iar finalizarea acestora devine
tot mai incertă pe zi ce trece.
Deşi 75% din valoarea acestei investiţii este finanţată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM),
elaborat tocmai pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în
acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene, Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se dovedeşte incapabilă să selecteze un executant competent care să finalizeze
lucrările începute cu peste 7 ani în urmă.
Vă reamintesc că, după abandonarea lucrărilor, în primăvara acestui an, o alunecare masivă de teren, survenită la km
80+500, a blocat circulaţia pe ambele sensuri, autorităţile fiind nevoite să ia măsuri de deviere a traficului pe rute ocolitoare,
iar acest fenomen se poate repeta oricând.
Din aceste considerente, vă rog să precizaţi când va fi finalizată procedura de selectare a unui nou antreprenor care să
continue lucrările de reabilitare la acest tronson rutier şi care va fi termenul de finalizare a acestora?
De asemenea, vă rog să menţionaţi ce penalităţi va achita CNAIR pentru neutilizarea corespunzătoare a finanţării
asigurate prin POIM pentru derularea acestei investiţii şi în ce mod veţi recupera acest prejudiciu de la foştii antreprenori ale
căror contracte de execuţie au fost reziliate?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Gigi Dragomir, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
Durata acordului petrolier de explorare
Stimate domnule preşedinte,
Conform prevederilor Acordului petrolier cadru de concesiune încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale şi companiile de prospecţiuni care şi-au adjudecat diverse perimetre pentru explorare-dezvoltare-exploatare, durata
perioadei de explorare este de trei ani de la data intrării acestuia în vigoare.
Întrucât Hotărârea de Guvern nr. 887/2013 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 3 Băile Felix, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și East West
Petroleum Corp, a intrat în vigoare la data de 22 noiembrie 2013, vă rog să precizaţi care este temeiul legal în baza căruia
compania Nis Petrol efectuează prospecţiuni seismice în anul 2018 în judeţul Bihor, pe raza localităţilor Toboliu şi Sîntandrei?
De asemenea, vă rog să prezentaţi modul concret în care Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale urmăreşte
realizarea programului minim de lucrări asumat prin acord de concesionarul perimetrului de explorare-dezvoltare-exploatare şi
cum a fost acesta executat în cazul arealului mai sus menţionat?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Strategia pentru remedierea crizei de locuri din căminele de bătrâni
Stimată doamnă ministru,
În România, în acest moment, 14,7% din populaţie are vârsta de 65 de ani şi peste şi pentru mulţi dintre seniori
perioada în care ar trebui să se bucure de pensie şi de nepoţi este împovărată de boală şi de multe ori de lipsuri cauzate de
pensiile prea mici.
În unele cazuri, familiile sunt nevoite să apeleze la ajutor de specialitate ca să-şi îngrijească bunicii, să le ofere o
bătrâneţe demnă şi îngrijire medicală de specialitate. Mai greu este pentru cei ajunşi la vârsta pensiei care nu au venituri foarte
mari şi nu au nici familii care să le poarte de grijă.
Multe dintre familiile de tineri din România dispun de fonduri, dar nu au timpul necesar pentru a-şi îngriji seniorii. În
aceste cazuri caută alternative şi una dintre soluţii poate să fie Căminul de bătrâni. Segmentul de asistenţă socială pentru
persoanele vârstnice este deficitar la nivelul întregii ţări, numărul de locuri din căminele unde bătrânii sunt îngrijiţi fiind foarte
mic.
Există şi varianta Căminelor private, numai că preţurile practicate de acestea depăşesc cu mult posibilităţile materiale
ale unei familii cu doi salariaţi remuneraţi lunar cu salariul minim pe economie.
Vă întreb doamnă ministru:
1. Câte cămine de bătrâni de stat sunt în acest moment în România şi câte locuri sunt disponibile, atât la nivel national
cât şi în Maramureş?
2. Care este numărul cererilor pe acest segment?
3. Ce strategie veţi adopta pentru a onora toate solicitările?
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei
Situaţia reală a locuinţelor neelectrificate din România
Domnule ministru,
România a împlinit deja 10 ani de când este membră a Uniunii Europene, dar în unele case condiţiile sunt de Ev Mediu
pentru că lipseşte energia electrică şi implicit confortul. Cifrele legate de acest deficit sunt diferite şi se schimbă de la an la an.
Încă de acum 15 ani, respectiv în anul 2003, Guvernul anunța un program de electrificare totală a României, investiția fiind
estimată la 150 de milioane de dolari. În 2007, programul a fost prelungit până în 2009 și inițiatorii sugerau că n-ar avea
energie electrică 68.000 de case, iar în 2010, pentru că nu se realizase nimic din cele propuse, Ministerul Economiei anunță un
nou plan, cu finalizare în 2012.La recensământul din anul 2011, 3,4% dintre locuinţele din România, respectiv 284.434 nu erau
electrificate, astfel că în anul 2012 a fost lansat un nou program pentru intervalul 2012-2016, prin care urmau să fie
electrificate 99.000 de gospodării din 2.240 de localități. Valoarea estimată a lucrărilor se ridica la peste un miliard de euro. În
2016 Guvernul României a semnat două memorandumuri de înțelegere cu Islanda, Principatul Lichtenstein și Regatul
Norvegiei, pentru perioada 2014-2021, prin care urmau să fie alocate României 10 milioane de euro în vederea electrificării a
10.000 locuințe din mediul rural. Numărul gospodăriilor neelectrificate înaintat de Ministerul Energiei în anul 2016 era de
21.432.
Vă solicit domnule ministru să îmi comunicați care este numărul real al gospodăriilor neelectrificate din România şi
implicit din Maramureş şi care este planul de remediere a acestei situaţii pe care Ministerul Energiei îl are în vedere?
Menționez că doresc răspunsul în scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Care sunt măsurile pentru stimularea investițiilor străine directe
Domnule ministru,
Ultimii ani nu au adus vești prea bune pentru investițiile străine directe. Anul 2018 a început mai rău ca niciodată,iar
acest lucru s-a datorat haosului fiscal creat de această guvernare.
Suntem repetenți și la acest capitol. Chiar nu suntem conștienți că investițiile străine directe pot avea o contribuție esențială la
creșterea economică? România are nevoie urgentă de aceste investiții pe termen lung pentru că este o țară atractivă pentru mai
multe domenii. Fructificarea unui astfel de avantaj competitiv depinde numai de coerența politicilor dumneavoastră.
Totuși toate eforturile țării noastre de a atrage un volum substanțial de investiții străine directe depind în mare măsură
și de eficacitatea strategiei de promovare investițională dar și de folosirea cu success a tuturor fondurilor europene, ceea ce nu
este cazul României, care nu și-a cam facut tema la acest capitol.
Investițiile străine directe nu au un trend asccendent în contextual actual, ceea ce arată negru pe alb , că direcția în
care se îndreptă lucrurile nu este tocmai cea potrivită.
In acest sens, vă rog domnule ministru să aveți amabilitatea să îmi comunicați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere
pentru stiumularea investițiilor străine directe.
Menționez că doresc răspunul în scris.
Deputat
Florin Stamatian
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Facilități fiscale pentru medici
Stimate domnule ministru,
Este cunoscut faptul că în România, în ultimii 10 ani s-au investit constant sume din ce în ce mai mari în sistemul de
sănătate, încercându-se diverse forme de reformare a acestuia.
Una dintre măsurile ce au vizat această reformă, o reprezintă creșterea salariilor personalului medical din sistemul bugetar,
măsură necesară și oportună. De aceste majorări salariale nu a beneficiat însă și personalul medical din Asistența Medicală
Primară, personal care asigură peste 80% din serviciile medicale din sistem și reprezintă segmentul din sănătate cel mai
aproape de cetățean (gatekeeper).
Având în vedere faptul că în Programul de Guvernare al PSD era prevăzută ca facilitate fiscală pentru medici măsura
0% impozit pe veniturile medicilor, doresc să vă întreb dacă aveți în vedere ca măsură de relaxare fiscală această posibilitate
de neimpozitare a veniturilor medicilor de familie.
De asemenea, doresc să îmi comunicați dacă aveți în vedere posibilitatea acordării unor credite avantajoase de tipul
„primul praxis” sau „dotarea cabinetului”, ceea ce ar încuraja tinerii să se specializeze în medicina de familie, iar aceștia ar
pute fi astfel motivați să practice această meserie și în mediul rural, în condițiile în care 42,8% din populația României
locuiește în rural.
În ce măsură considerați că un procent important din taxa pe viciu ar putea fi folosit pentru programe de prevenție
derulate prin medicii de familie? Această taxă există din anul 2006, însă fondurile colectate nu mai sunt folosite în scopul
pentru care au fost destinate. Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Măsuri pentru protejarea producătorilor de medicamente generice din România
Stimată doamnă ministru,
Este cunoscut faptul că în Programul de guvernare al PSD , una din Introducerea contribuției pentru finanțarea unor
cheltuieli în domeniul sănătății prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2011 a dus la crearea unor dezechilibre majore
în asigurarea accesului la tratament al pacienților prin dispariția unor medicamente esențiale, în special cele cu preț redus.
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Conform studiilor de piață, aplicarea uniformă a formulei de calcul pentru această contribuție, a dus la dispariția a mii
de medicamente din România, cele mai multe fiind medicamentele sub 25 de lei, în marea lor majoritate fabricate în România.
Această situație se datorează faptului că aplicarea taxei clawback are un impact mult mai puternic asupra medicamentelor cu
preț scăzut, prin urmare acestea ajung să aibă un preț sub costul de producție și sunt scoase din fabricație sau oprite de la
comercializare.
Având în vedere cele sesizate mai sus, vă solicit respectuos să îmi comunicați ce demersuri ați inițiat și ce măsuri ați
luat, astfel încât să protejăm producătorii de medicamente generice din România, iar în ceea ce privește medicamentele
ieftine, folosite în principal de bătrâni și bolnavii cronicii, ce măsuri aveți în vedere pentru a le proteja, astfel încât să nu existe
riscul dispariției a altor medicamente de pe piața internă.
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Stadiul măsurilor adoptate necesare achiziționării de ambulanțe
Stimată doamnă ministru,
Este cunoscut faptul că în Programul de guvernare al PSD , una din promisiunile ce vizau sistemul sanitar din
România prevedea o ambulanță in fiecare comună.
La ora actuală, mai mult de jumatate din numărul de ambulanțe din țara noastră sunt vechi si ar trebui sa fie casate, iar
folosirea lor pune oricând in pericol viața pacienților. Ca un exemplu, vă menționez că în județul Brăila parcul auto al SAJ s-a
înnoit ultima oară in anul 2015 cu doar 2 masini si din cele 42 ambulante existente, doar 30 dintre ele sunt active, iar vechimea
lor precum si a aparaturii existente lasă de dorit.
Având în vedere faptul că in octombrie 2017 a fost adoptată OUG nr.74 prin care Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență ( IGSU) era desemnat ca unitate de achizitii centralizata pentru achizitia de autospeciale/ambulante pentru
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din cadrul IGSU si pentru serviciile de ambulanță județene,
doresc să îmi comunicați care este stadiul măsurilor adoptate necesare achiziționării de ambulanțe, care este numărul de
ambulanțe achiziționate până in prezent si câte astfel de mașini vor fi distribuite in fiecare judet anul acesta. Solicit răspuns în
scris.
Cu stimă,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019
“Educaţia este tot ce vezi şi ce auzi” sunt cuvintele lui Nicolae Iorga, regăsite pe primul rând din Programul de
guvernare, capitolul Educaţie, al partidului din care faceţi parte. Mediul în care se desfăşoară actul de educaţie este la fel de
important ca şi procesul instructiv-educativ propriu-zis, dar din păcate, are foarte multe lipsuri, ce an de an se doresc a fi
înlăturate. Între promisiunile din programul de guvernare găsim:
1. Reabilitarea / modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de
funcționare (sanitară și ISU);
2. Crearea condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii în școli, care să permită inclusiv
obținerea autorizațiilor de funcționare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale;
3. Reînființarea/modernizarea atelierelor școlare pentru învățământul profesional și cel tehnologic (Perioada 20182020);
4. Construcția sau reabilitarea unitaților școlare pentru educația timpurie și învățământul primar;
5. Realizarea unor centre educaţionale puternice, care să asigure copiilor /tinerilor servicii de educaţie până la nivel
universitar, după caz, cămin, cantină, bază sportivă și pentru activități sociale, dar şi locuinţe pentru cadrele didactice, prin
finanțare de la bugetul de stat sau / și din fonduri structurale;
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Aceste măsuri sună bine dar în absența unor termene de implementare și a unor angajamente ferme, rămân simple
deziderate, și în continuare vom auzi de căderi de tavane și incendii care distrug școlile.
Domnule Ministru, care este procentul unităţilor de învăţământ din totalul acestora, care au autorizație bsanitară și
ISU, pentru a funcționa? Ce demersuri întreprinde Ministerul/Guvernul, pentru a crește procentul de unități autorizate în anul
următor şcolar?
Care este stadiul implementării proiectelor ce vizează punctele 3, 4 și 5 de mai sus? Care sunt sumele alocate în acest
an şcolar prin finanţare de la bugetul de stat sau/ şi alte surse, cu scopul reparării/ modernizării şi implicit pregătirii unităţilor
de învăţământ pentru anul şcolar următor?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Bacalaureat 2018
Anul acesta şcolar a adus modificări importante ale examenului de Bacalaureat, pentru că Ministerul Educaţiei Naționale
a modificat calendarul examenului, probele orale, cele de evaluare a competentelor lingvistice şi digitale fiind susținute în această
primăvară, iar restul probelor scrise se vor susține începând cu data de 25 iunie.
Având în vedere aceste modificări profunde ale structurii examenului de Bacalaureat, dar și desele schimbări ale
miniștrilor din ultima vreme, vă întreb, domnule Ministru, următoarele:
- S-au schimbat condițiile de corectare ale lucrărilor susținute în acest examen de bacalaureat, sau au rămas aceleași? Un
fost ministru declara că dorește digitalizarea examenelor naţionale, în sensul că lucrările de la simularea bacalaureatului şi a
evaluării naţionale vor fi scanate şi corectate de profesori pe calculator. În ce stadiu se află acest proiect pilot?
- Câti elevi care s-au înscris în iarnă la bacalaureat si au susținut o parte dintre probe, s-au reînscris în luna mai, când
s-a desfășurat sesiunea specială de bacalaureat 2018?
- Care este procentul tinerilor care au luat bacalaureatul, raportat la numărul de elevi care se află în clasele terminale,
pentru perioada 2015-2017?
- Considerați că aceste modificări profunde ale structurii examenului de Bacalaureat vor conduce la creșterea
promovabilității?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
“Fenomenul Brăila”
Stimate domnule ministru,
Am aflat din presa centrală despre o problemă semnalată de 100 de organizații care au trimis o scrisoare deschisă
Prim-ministrului, Ministrului Educației Naționale legată de faptul că “există dovezi ce ne arată că nota medie pe școală/județ
la Evaluarea națională este ridicată artificial de o prezență redusă a elevilor de clasa a 8-a la testări – ca urmare a unei
„selecții” impuse la nivel de clasă, management al școlii sau inspectorat școlar”. Cu alte cuvinte, elevii slabi sunt împiedicaţi
să se înscrie la Evaluarea Naţională sau Bacalaureat, pentru a putea fi crescut în mod artificial gradul de promovabilitate la
examene.
Cel mai reprezentativ exemplu în acest sens este ilustrat în cazul unităților de învățământ din județul Brăila. Deși aici
în 2016-2017 nota medie la evaluarea națională a fost a doua cea mai mare din țară (7,29), după Municipiul București (7,35),
ponderea elevilor din clasa a 8-a care nu au susținut evaluarea națională a fost cea mai crescută din România (36,5%), mai
mult cu 3 procente față de anul școlar anterior. In scrisoarea deschisă, asociația avertizează că, “în practică, am întâlnit astfel
de cazuri în toată țara, cu preponderență în comunități sărace, marginalizate și/sau cu procent mare de romi.”
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Dat fiind că ne aflăm chiar în perioada evaluării naționale la clasa a opta și înaintea examenului de Bacalaureat, când
aceste practici se intensifică în școli, se solicită adoptarea de urgență a unor măsuri legale prin care să asigurați participarea
elevilor absolvenți la examenele menționate conform legii și să fie descurajați, respectiv sancționați, responsabilii din educație
(cadre didactice, directori, inspectori școlari) care împiedică accesul absolvenților la participarea la evaluări și pun presiune pe
unii elevi, în mod profund abuziv, pentru a crea o imagine favorabilă falsă a școlii sau a județului și a promova o performanță
fabricată prin astfel de mijloace. Domnule Ministru, vi s-au adus la cunoștință aceste cazuri?
Având în vedere că România ocupă un loc fruntaș în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cel mai ridicat
procent al abandonului școlar, de 18,5%, în anul 2016 și 18,3%, in 2017, vă întreb , domnule Ministru, ce strategie aveți pentru
stoparea acestui fenomen extrem de grav cu care se confruntă învăţământul românesc, care împiedică în mod ilegal mii de
elevi să participe la Evaluarea Naţională sau Bacalaureat? Cum și când îi veți sancționa pe cei responsabili (cadre didactice,
inspectori școlari) care i-au împiedicat pe elevi să se încrie la examene, doar pentru a „cosmetiza” procentele de promovare ale
examenelor?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Precizare a sumei alocate pentru licee în cadrul Proiectului privind
Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE)
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de
milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr.
234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul
este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă.
Proiectul privind Învățământul Secundar a fost elaborat luând în considerare necesitatea asigurării accesului la
învățământ de calitate, adaptat la necesitățile pieței forței de muncă, pentru toți tinerii și contribuie la atingerea obiectivelor
stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul
terțiar, pentru populația României.
Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului
de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în
proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%; reducerea, în unitățile de învățământ sprijinite în proiect, a
procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%; creșterea ratei de
absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 86,9% la ținta finală de 93%; creșterea ratei de
promovabilitate a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală
de 59%; creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de
82,3% la ținta finală de 84,5%. Având în vedere obiectivele acestui ambițios proiect, domnule Ministru, vă rog să îmi
comunicați câte licee sunt beneficiare ale granturilor, și dacă într-adevăr, a fost accesată doar 3% din suma împrumutată de
România către BIRD, și pentru care plătim dobânzi? Cum au fost selectate liceele beneficiare de aceste granturi?
Cum măsurați rezultatele obținute în cadrul acestui proiect, eficiența lui, mai ales că sunt bani pentru care românii
plătesc dobânzi?
Aveți un plan de măsuri pentru ca liceele să poată accesa uşor aceste granturi, cât mai urgent, prin Proiectul privind
învățămantul secundar/ROSE, sau acceptați ca acești bani să fie practic deturnați în bugetul României, pentru a fi folosiți în
orice alte scopuri, doar în cel educational, nu?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
Analfabetismul funcţional alături de părăsirea timpurie a şcolii sunt două subiecte ce par să nu poată fi nici diminuate
şi cu atât mai puţin eliminate din sistemul de învăţământ românesc. Din păcate, testele PISA – 2015 arătau că 2 din 5 copii nu
înţeleg ce citesc şi nu pot rezolva probleme simple de logică. Probabil şi datorită acestui context în care ne aflăm, Ministerul
Educaţiei Naţionale a implementat de câţiva ani evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a.
Pe marginea utilităţii acestor testări s-au tot făcut comentarii, iar din analiza unor sondaje de opinie, reiese că
profesorii, într-un foarte mare procent, consideră că nu sunt utile, sunt o sursă de stres pentru elevi şi un efort inutil pentru
cadrele didactice implicate. Foarte puţini sunt cei care într-adevăr consideră că sunt ajutaţi prin aceste evaluări în dezvoltarea
instrumentelor corecte de intervenţie cu scopul ameliorării/dezvoltării pregătirii elevilor.
Analizând metodologia care reglementează modul de desfăşurare a acestor evaluări, am constatat că valorificarea
rezultatelor constă, de fapt, în elaborarea de către cadrul didactic al unui plan individualizat de învăţare al elevului, şi prin care
se urmăreşte orientarea şi optimizarea învăţării. De asemenea, rezultatele la clasa a IV-a sunt utilizate şi la întocmirea unui
raport naţional privind diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
Domnule Ministru, vă rog să îmi comunicați modul concret în care rezultatele evaluărilor sunt analizate şi produc
schimbări pentru elevi, pentru şcoală şi pentru sistemul de învățământ in general. Vă mai rog să îmi puneţi la dispoziţie
rapoartele menţionate, întocmite în urma evaluărilor din ultimii ani sau să îmi indicaţi sursa unde acestea pot fi consultate. De
asemenea, vă rog să îmi comunicaţi care au fost măsurile luate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma analizelor asupra
rezultatelor acestor evaluări, pentru a veni în beneficiul elevilor.
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Situația unităților școlare din Municipiul Iași
Stimată doamnă ministru,
Având în vedere obligația unităților școlare de a obține autorizații sanitare de funcționare și autorizația ISU, vă rugăm
să ne precizați pentru fiecare unitate școlară din Municipiul Iași, dacă acestea dețin sau nu autorizația ISU și stadiul în care se
află unitatea școalară pentru a fi eliberată.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Marius Bodea
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Absorția fondurilor europene de municipiile reședință de județ
Stimată doamnă ministru,
Având în vedere exerciţiul financiar 2007-2013 încheiat și exercițiul în desfășurare 2014-2020 privind accesarea
fondurilor europene, vă rog să-mi prezentaţi pentru fiecare municipiu reședință de județ:
Sumele totale accesate;
Situaţia cererilor de plată efectuate;
Situația corecțiilor financiare;
Situaţia decontării fondurilor europene;
Numarul de proiecte depuse și numărul de proiecte acceptate spre finanțare.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc,
Deputat
Marius Bodea
***
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Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei
Licențele de prospectare / exploatare sol din aria județului Timiș
Stimate domnule ministru,
În aceste zile se desfășoară în localități ale județului Timiș acțiuni de protest ale agricultorilor împotriva firmelor de
prospecțiuni petroliere, cele care sunt acuzate că intră peste pământuri și le distrug culturile. Își manifestă nemulțumirea, astfel,
fermierii din zonele localităților Dudeștii Vechi – Beba Veche – Valcani – Sânnicolau Mare – Cenad – Periam - Teremia Mare
– Lovrin şi Jimbolia.
În aceaste zone se desfășoară activități de prospecțiuni comandate de către firmele petroliere care au obținut licențe
sau sunt în derularea unor proiecte de acest tip.
În acest context, vă rugăm să ne transmiteți care sunt licențele și titularii acestor licențe valabile ăn 2018 de
prospectare / exploatare resurse energetice de sol din aria județului Timiș, pentru care Ministerul Energiei a organizat
proceduri de atribuire și a desemnat titulari de licențe.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Marilen Gabriel Pirtea
***
Adresată domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Impozitarea remitențelor
Stimate domnule ministru,
În cei zece ani ce au trecut de la aderarea României la Comunitatea Europeană, fenomenul emigrației temporare sau
definitive a românilor spre țări UE a cunoscut o amploare fără precedent, statisticile indicând un număr de peste 3 milioane
(după unele estimări chiar peste 4 milioane) de cetățeni români care sunt plecați temporar sau definitiv în țări de destinație ale
UE. Este un fenomen cu multiple consecințe, atât interne cât și internaționale, această disporă românească fiind o punte de
legătură cât se poate de naturală între România și celelalte țări UE, atât sub aspect cultural și al integrării normelor
educaționale și profesionale europene, cât și economic și al dinamicii muncii.
În acest interval de zece ani, milioanele de români care au format emigrația în țări europene au trimis anual în
România sume de bani substanțiale, ca suport financiar pentru familiile lor, o contribuție semnificativă la economia României,
vitală mai ales în perioada crizei economice internaționale ce a debutat în 2008. Calculele au condus la un total de 55 de
miliarde de euro, sumă totală de bani trimiși de românii plecați din țară către familiile lor, cu o medie anuală de peste 5
miliarde anual.
Recenta măsură guvernamentală de impozitare a remiterilor cetățenilor români din țări UE către persoane aflate în
țară, peste un nivel de două mii de euro la o tranzacție, sub pretextul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului, va avea consecințe semnificative (este vorba despre Proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptat în ședința de
guvern din 31 mai 2018). Probabil că vom vedea o diminuare a sumelor trimise în țară, ceea ce este foarte posibil să se reflecte
în consum, cu o reducere a celor peste 3 miliarde de euro remitențe anuale prognozate pentru 2018.
Vă rugăm să ne transmiteți cum se va aplica măsura guvernamentală în privința remiterilor de peste două mii de euro,
ce fel de documente fiscale vor fi solicitate pentru a se demonstra proveniența acestor bani și cum se va respecta legislația
privitoare la evitarea dublei impuneri și Codul Fiscal în vigoare. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți dacă există o
estimare asupra nivelului de venituri ce vor fi create prin această nouă formă de impozitare, ca și despre costurile de
implementare a acesteia.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Marilen Gabriel Pirtea
***

61

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2018
Săptămâna 11 – 15 iunie 2018
Adresată Domnului ministru Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Varianta de ocolire Timișoara Sud
Stimate domnule ministru,
Proiectul de investiție în Centura de Sud a Timișoarei nu se derulează în termenii cei mai buni, dimpotrivă, dificultățile
juridice și procedurale împiedică inițierea investiției.
În total au fost depuse 3 contestații pentru varianta de ocolire Timișoara Sud, două dintre contestații la CNSC și una la
Tribunalul București. Cele doua firme care contesta la CNSC rezultatul licitatiei CNAIR, care i-a desemnat drept castigători
pe italienii de la Tirrena Scavi S.p.A, sunt ALPENSIDE SRL si DANYA CEBUS ROM SRL. Asocierea TRAMECO a
înaintat contestația la Tribunalul București.
Contractul, în valoare de 272.432.921,95 lei fara TVA, nu va putea fi încheiat decât la finalul perioadei de soluționare.
În acest context, vă rugăm să ne transmiteți care sunt cele mai recente măsuri luate pentru avansarea proiectului
variantei de ocolire Timișoara Sud, ce dificultăți principale mai sunt încă înregistrate la nivelul instituției dumneavoastră sau
pe relație inter-instituțională, cât și orizontul de așteptare pe care îl puțeți estima pentru finalizarea procedurii de licitație a
lucrărilor și cel de execuție. De asemenea, vă rugăm să dispuneți constituirea unei comisii de audit intern care să analizeze
modul cum a fost redactată documentația de atribuire a contractului pentru realizarea acestei lucrări și să ne transmiteți care au
fost rezultatele analizei realizate.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la intrebarea înaintată.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Marilen Gabriel Pirtea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Stadiul Spitalului Regional Cluj
Stimată doamnă ministru,
ați declarat în luna martie că la sfârşitul anului 2018, vor fi încheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale
regionale care se vor construi la Iaşi, Cluj şi Craiova şi că vor fi depuse la Bruxelles. Pentru construcţia acestor spitale, este
nevoie de o investiţie de 300 de milioane de euro, dintre care, 150 de milioane de euro vor fi bani care vor veni de la Comisia
Europeană, dar după ce România va prezenta studiile de fezabilitate pentru fiecare spital în parte.
Consiliul Judeţean Cluj a predat Ministerului Sănătăţii terenul în suprafaţă de 143.064 hectare, situat în localitatea
Floreşti, în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj. Valoarea de inventar a terenului este de 25.760.295 lei.
Având în vedere faptul că evoluţia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate în luna iulie 2015 înregistrează
mari întârzieri, vă întreb dacă este posibil ca lucrările efective să înceapă în 2019. Ce măsuri veți lua pentru accelerarea
demersurilor pentru începerea lucrărilor la cele 3 spitale regionale, astfel încât România să nu piardă cele 150 milioane de
euro, bani din fonduri europene. Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Adrian Oros
***
Adresată domnului Dănuţ Andrușcă, ministrul Economiei
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul Biroul Român de Metrologie Legală
Domnule ministru, vă rog să-mi răspundeţi la trei întrebări referitoare la modul în care se aplică actele normative, în
particular Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul Biroul Român de
Metrologie Legală, care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei.
Având în vedere importanţa deosebită pe care o are Biroul Român de Metrologie Legală în ceea ce priveşte protejarea
persoanelor fizice și juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false, din domeniile de interes public,
cum sunt: relațiile și tranzacțiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri și persoane, protecția muncii și a mediului,
sănătatea publică, fabricarea și controlul medicamentelor, operațiunile fiscale și poștale, expertizele judiciare și altele, precum
şi legătura pe care noua „Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” o are cu
motivarea muncii şi asigurarea performanţei individuale, vă rog, domnule ministru să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
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1. În afara creşterii cu 25 % a venitului brut, faţă de venitul în plată la 31 decembrie 2017, în baza prevederilor art. 38,
alin. (3) al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ce creşteri salariale au mai fost
acordate personalului instituţiei?
2. Cum este etapizată evoluţia salarială până în anul 2022, pentru atingerea salariilor maximale stabilite de lege?
3. Care este procentul de creştere salarială prevăzut de lege a fi realizat până în 2022 şi cât anume a crescut până în
prezent? Adică care este procentul de creştere al salariului net al personalului, din cadrul Biroului Român de Metrologie
Legală, până în prezent?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Adrian Oros
***
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naţionale
Plan de măsuri pentru refacerea Institutului Cantacuzino
Stimate domnule ministru,
În anul 2013, Institutul Cantacuzino Iași, se închidea pe motiv că tehnologiile de fabricație nu mai sunt acceptate de
Agenția Națională a Medicamentului, licențele de fabricație fiind anulate. De atunci, sub pretextul existenței unui program de
refacere a institutului, au fost alocate sume importante de bani din bugetul României, iar institutul a trecut pe rând de la
Ministerul Sănătății, la Ministerul Învățământului, Ministerul Cercetării și, mai apoi, în baza Hotărârii Guvernului nr. 873 din
06.12.2017, la Ministerul Apărării Naționale. De asemenea, în programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul „Politica de
apărare şi securitate naţională“ se face trimitere la necesitatea reluării producţiei de vaccinuri de către Institutul Cantacuzino.
La începutul anului, ați declarat că există o schemă de personal, aproximativ 1075 de funcţii şi vor fi scoate la concurs
200 de posturi, cu precădere pentru specialişti.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este planul de măsuri privind refacerea Institutului Cantacuzino și când estimați că va produce primele
vaccinuri?
2. Ce fonduri au fost alocate, din bugetul de stat, Institutului Cantacuzino, în ultimii 5 ani, și cum au fost utilizate?
3. Câte posturi au fost scoase la concurs din cele anunțate?
4. Cum veți rezolva problema resursei umane, având în vedere că mulți dintre specialiștii institutului au ales să plece
odată cu închiderea institutului, iar formarea de noi specialiști nu este un lucru simplu?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Haosul și risipa de la Poșta Română trebuie să înceteze
Stimate domnule ministru,
În urmă cu o săptămână, la conducerea Companiei Naționale Poșta Română a fost numit al șaselea director general
interimar din ultimele 15 luni. În paralel, statul român, care deține 75% din Poșta Română, virează sume uriașe în conturile
Companiei, o capitalizare care va însemna, în cele din urmă, ștergerea datoriilor imense pe care le are.
Cunoaștem cu toții situația în care se află Poșta Română, din poziția de clienți ai instituției, de cele mai multe ori
nemulțumiți. Sediile oficiilor poștale continuă să arate ca în anii ’80, serviciile lasă mult de dorit, comparativ cu ale
operatorilor privați. Pe de altă parte, sunt consumate sume uriașe pentru ținerea în viață a Poștei. În acest context, vă rugăm să
ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Ce șanse de redresare are Poșta Română în condițiile în care, la conducerea acesteia, la fiecare câteva luni vine un
alt manager?
2. Când vor beneficia românii de servicii corecte și condiții decente în oficiile poștale din țară? De ce modernizarea
activității Poștei nu a fost niciodată o prioritate?
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3. Ce garanții puteți oferi că, odată cu ștergerea datoriilor vechi ale Poștei Române, nu vor fi făcute altele, dacă nu se
va schimba ceva în situația actuală?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Dreptul elevilor de a participa la evaluarea naţională
Domnule ministru,
Recent, o organizaţie neguvernamentală a semnalat în presă situaţia unor şcoli, în care elevi cu performanţe mai
scăzute la învăţătură, înscrişi în clasa a VIII-a, erau descurajaţi de profesori să participe la evaluarea naţională, pentru ca media
pe judeţ şi prestigiul şcolii să nu fie afectate. Dreptul la învăţătură este garantat prin Constituţie, iar România şi-a asumat, ca
ţintă naţională, reducerea ratei de abandon şcolar până la 11% în Strategia România 2020.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Cum vă asiguraţi că la sesiunea de evaluare naţională a elevilor din clasa a VIII-a, desfăşurată în iunie 2018,
numărul participanţilor va fi conform cu numărul real al elevilor care au dreptul să susţină această testare?
2. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi astfel încât rele practici ca cea semnalată să nu se repete/propage la
scară mai mare?
3. În ce măsură sunteţi dispus să modificaţi legislaţia existentă astfel încât toţi elevii înscrişi în clasa a VIII-a să
participe la evaluarea naţională din anul şcolar 2018-2019?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Bogdan Stan, președintele Agenției Naționale de Integritate
Primari cu sentințe definitive sunt menținuți în funcție
Domnule președinte,
În decursul lunii aprilie 2018 am adresat o întrebare înregistrată cu numărul 3887A/23.04.2018 Ministerului Afacerilor
Interne prin care am cerut lămuriri cu privire la trei primari care au sentințe definitive și care sunt menținuți în funcție în
Județul Teleorman.
În urma răspunsului primit, întrucât am câteva neclarități, mă adresez dumneavoastră pentru lămuriri. Astfel, în cadrul
răspunsului primit, cu privire la primarul orașului Zimnicea, mi s-a comunicat faptul că Agenția Națională de Integritate a
demarat un raport de evaluare cu privire la existența unui conflict de interese, dar acesta nu este definitiv. În ceea ce privește
primarul comunei Săceni, Ministerul Afacerilor Interne mi-a comunicat faptul că nu se impune emiterea unui ordin de
demitere din funcție, situația fiind analizată la nivelul anului 2016.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați:
- Care sunt măsurile întreprinse de instituția dumneavoastră pentru lămurirea situației în ceea ce privește primarul
din orașul Zimnicea?
- Care sunt datele pe le dețineți cu privire la primarul comunei Săceni?
Anexez întrebarea adresată către Ministerul Afacerilor Interne și răspunsul primit din partea acestei instituții. Solicit
răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Mara Calista
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Dezvoltarea unui program național pentru copiii diagnosticați cu autism
Doamnă ministru,
În România, persoanele cu autism nu au șansa unei vieți normale.
Din păcate, statul preferă să le plătească pensii de handicap, în loc să investească în recuperarea lor.
Nu sunt mulți cei care își permit să plătească terapeuți străini ca să își salveze copiii. Pentru ceilalți părinți costurile
terapiei sunt imposibil de acoperit. Astfel, mii de copii riscă să rămână izolați întreaga viață, deoarece aceste costuri ajung la
sume uriașe. Un copil cu o astfel de tulburare nu poate comunica, deoarece nu ințelege lumea înconjurătoare. Dacă este
diagnosticat înainte de 2 ani, șansele de recuperare prin terapia ABA sunt foarte mari.
Terapia ABA este recunoscută pe plan mondial ca tratament sigur pentru copiii autiști și a fost adusă în România acum
5 ani. La baza ei stă principiul condiționării și cercetătorii susțin că cca 47% dintre copii pot scăpa de diagnosticul de autism,
devenind la fel ca și ceilalți copii de vârsta lor, dacă terapia ABA este începută înainte de vârsta de 4 ani și se fac 30-40 de ore
de terapie săptămânal, timp de 2 ani. Astfel, copiii care sunt diagnosticați cu autism ar putea avea șanse la o viață normală, dar
acest lucru depinde doar de autorități și de cei din jurul lor dacă li se acordă această șansă.
În acest context, vă întreb, doamnă ministru, dacă în cadrul ministerului pe care îl conduceți aveți în vedere
dezvoltarea unui program național prin care costurile acestei terapii să poată fi decontate, chiar și într-un procent mai mic,
pentru a oferi astfel șansa copiilor cu autism să se dezvolte potrivit potențialului lor și să poată trăi o viață normală.
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Valentin POPA, ministrul Educaţiei Naţionale
Programe pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu
Stimate domnule ministru,
Potrivit datelor transmise de Organizația ”Salvați Copiii”, rata de părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în zonele
rurale, 17,4% în oraşe mici şi suburbii şi scade la 6,2% în municipii. Astfel, cu toate că această rată a scăzut ușor, de la 19,1%
în 2015 la 18,3% în 2017, România rămâne în continuare o țară a decalajelor mari, obiectivul naţional în cadrul strategiei
”Europa 2020” (11,3%) rămânând de neatins.
Accesul la educaţie de calitate reprezintă o provocare, mai ales în zonele rurale unde studiază 45% din populaţia
şcolară a României de nivel primar şi gimnazial, şcolile din mediul rural înregistrând punctaje sub mediul urban în ceea ce
priveşte toţi indicatorii de performanţă.
De asemenea, diferenţele între mediul rural-urban sunt reflectate şi în ceea ce priveşte rata înscrierii în educaţia
preşcolară. Astfel, procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscrişi în învăţământul preşcolar este de 81,4%, pentru anul şcolar
2016-2017, cu o diferenţă de aproximativ 10 puncte procentuale între mediul rural şi urban: 75,9% rata de înscriere în mediul
rural şi 86,2% în mediul urban.
În acest sens, vă întreb, domnule ministru, ce programe sau proiecte aveți în vedere pentru prevenirea reală și
reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor din grupurile vulnerabile (din comunități defavorizate, din mediul
rural, copii rromi sau copii cu părinți plecați la muncă în străinătate)?
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
Facilități pentru copiii cărora li s-au desființat școlile și grădinițele
Stimate domnule ministru,
În urma procesului de reorganizare pe care l-ați declanșat la nivel național, mai multe unități de învățământ și structuri,
fără plan de școlarizare, urmează să fie închise și/sau comasate, începând cu anul școlar 2018-2019. Cele mai afectate de
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aceste decizii sunt în special școlile sau grădinițele din localități mici sau de munte. Este și cazul grădiniței din comuna
Intregalde, județul Alba, unde Inspectoratul Școlar Județean Alba a decis suspendarea activității încă din primăvara acestui an,
din cauza numărului mic de copii înscriși.
Având în vedere că legea garantează dreptul la educație pentru fiecare copil, indiferent dacă trăiește la munte sau la
șes, consider că și acești micuți din comuna Intregalde au dreptul să meargă la grădiniță, însă cel mai aproape în acest caz este
comuna Galda. Ținând cont de faptul că vorbim de o comună de munte cu sate răsfirate, o mămică este obligată să parcurgă
două ore pe jos cu cei doi copilași până la locul de unde aceștia pot fi luați cu microbuzul școlar. Mai mult decât atât, actualul
microbuz are o vechime de peste 11 ani și este mai mult nefuncțional, decât funcțional.
Luând în considerare cele mai sus precizate, vă întreb, domnule ministru, dacă localitățile izolate și cele în care s-au
desființat sau comasat școli, vor primi prioritar microbuze școlare, pentru că acestora li s-au tot cerut adrese de la inspectorat,
însă microbuzele nu au venit.
De asemenea, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți care sunt localitățile din județul Alba care vor primi
microbuze și dacă acestea vor ajunge în județ înainte de începerea anului școlar următor.
Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Procedura dovedirii plății amenzilor
Stimate domnule ministru,
În momentul de față, în România, orice persoană care trebuie să plătească o amendă contravențională, prin instituțiile
de credit autorizate, la casieriile unităților administrației publice locale sau ale altor instituții ale statului abilitate, ori la
Ghișeele unice din punctele de trece a frontierei de stat, are obligația de a transmite la organul care a aplicat amenda o copie a
dovezii de plată a amenzii, însoțită de copia procesului verbal de constatare a contravenției.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule Ministru, să-mi comunicați de ce nu este posibilă eliminarea
obligativității dovedirii plății de către contravenient și preluarea informațiilor de plată direct între instituțiile statului. Totodată,
vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere pentru remedierea acestei situații care generează neplăceri cetățenilor aflați
în situația de a plăti amenzi contravenționale. Menționez că doresc răspund scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale
Protejarea patrimoniului de la Roșia Montană
Stimate domnule ministru,
Recent, Guvernul României a stopat procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul Mondial
UNESCO.
În acest context, vă rog, domnule Ministru, să-mi comunicați ce alte măsuri aveți în vedere pentru protejarea
patrimoniului existent în zona Roșia Montană.
Menționez că doresc răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Evoluția fluxurilor financiare între România și UE
Stimată doamnă ministru,
Absorbția fondurilor europene este una dintre temele de primă importanță pentru România, dezvoltarea țării noastre
depinzând, în bună măsură, și de gradul de utilizare al banilor europeni.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog, doamnă Ministru, să-mi comunicați situația balanței financiare nete între
România și Uniunea Europeană, la data de 31 mai 2018, pentru Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, defalcat, pe fiecare
tip de fonduri disponibile. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este procentul fondurilor atrase în anul 2018 și care sunt
sumele efective atrase în anul 2018.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei
Situația investițiilor de mediu la CupruMin SA Abrud
Stimată doamnă ministru,
CupruMin Abrud, singurul producător din România ce extrage minereu neferos și valorifică concentrat cupros, a fost
inclusă pe lista companiilor ce vor face parte din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Una dintre probleme întîmpinată
de această companie, în trecut, a fost lipsa investițiilor de mediu, ce a generat, chiar în primăvara acestui an, un accident
ecologic. Potrivit unor declarații oficiale, citate de presă, necesarul de investiții de mediu la CupruMin Abrud s-ar cifra la 19
milioane de euro.
Având in vedere aceste aspecte, vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicați cum se vor face investițiile de mediu la
CupruMin Abrud după intrarea companiei în cadrul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, precum și ce măsuri veți lua
pentru ca accidente ecologice să nu mai aibă loc la această societate.
Menționez că doresc răspund scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei
Demararea proiectului minier de la Roșia Montană
Stimate domnule ministru,
Recent, Guvernul României a stopat procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul mondial
UNESCO. Având in vedere acest aspecte, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați dacă se are în vedere repornirea
proiectului minier de la Roșia Montană, precum și care este calendarul aferent acestor acțiuni.
Menționez că doresc răspund scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

67

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2018
Săptămâna 11 – 15 iunie 2018

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Lămuriri cu privire la reuniunea ECOFIN
Având în vedere recenta dumneavoastră participare, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare
al Uniunii Europene (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles în data de 25 mai 2018 vă rog să precizați:
1. Care sunt măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul TVA pe care le aveți în vedere?
2. Care sunt demersurile pe care Romania le are în vedere pentru susținerea unui eventual acord pe tema
Mecanismului de Taxare Inversă în domeniul TVA-ului?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Incapacitatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere
de a utiliza fonduri europene
În exercițiul financiar 2007-2013 am returnat fonduri de circa 1 miliard de euro din Programul Operațional de
Transport. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu are capacitatea de a utiliza fondurile din
Programul Operațional de Infrastructură Mare pentru a dezvolta rețeaua națională de autostrăzi, drumuri expres și drumuri
naționale deoarece până în momentul de față a utilizat doar 980 de milioane de euro din 5,1 miliarde, cât este alocarea pentru
2014-2020. Având în vedere cele menționate, va rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt proiectele pe care le-ați pregătit pentru a intra în implementare?
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere în ceea ce privește creșterea capacității de absorbție a fondurilor
europene la nivelul acestei instituții.
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Rezultate ale proiectului ,,Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor
necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM), cod SIPOCA 18’’
Având în vedere scopul proiectului care vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic
prin îmbunătățirea capacitații administrative a Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională responsabil cu
coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind
Agenda Digitală pentru România 2020, vă rugăm să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt etapele pricipale ale planului de acțiuni până în 2020, în domeniul comerțului electronic conform
metodologiei comune de planificare strategică în domeniul comerțului electronic (pe care l-ați realizat în cadrul proiectului)?
2. Care sunt cele două mecanisme create în cadul proiectului, (unul de coordonare între MCSI și instituțiile implicate în ecommerce precum și unul de cooperare cu părțile interesate) și cum vor fi acestea implementate?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Unități de învățământ începute și nefinalizate
Stimate domnule ministru,
În județul Timiș, Ministerul Educației Naționale a început construcția a mai multor unități de învățământ, însă unele
dintre ele au rămas nefinalizate. În unele cazuri autoritățiile locale au reușit să finalizeze din bugetul propriu, dar în alte cazuri
acest lucru a fost imposibil deoarece costurile ar fi fost prea mari. Astfel de cazuri se regăsesc în orașul Jimbolia și în comuna
Checea.
În orașul Jimbolia s-a dorit construirea unui campus școlar care avea să fie compus din săli de clasă, laboratoare,
cantină, sală de sport și spații de cazare, lucrare începută, însă nefinalizată și care momentan stagnează. Iar în comuna Checea
s-a început construcția unei grădinițe acum 12 ani, lucrare nefinalizată nici până în acest moment.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri intenționați să luați în ceea ce privește lucrarea nefinalizată din orașul Jimbolia, județ Timiș?
2. Care sunt termenele de finalizare a lucrării din orașul Jimbolia?
3. Ce măsuri intenționați să luați în ceea ce privește lucrarea nefinalizată din comuna Checea, jud. Timiș?
4. Inteționați să finalizați lucrarea din comuna Checea, având în vedere că de 12 ani nu s-a mai făcut nimic?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Aeroportul Internațional Timișoara
Aeroportul Internațional Timișoara este unul dintre cele mai mari aeroporturi din România, după Aeroportul
Internațional Henri Coandă București. Traficul anual de pasageri pentru 2017 a fost de 1,60 de milioane de persoane, iar pentru
anul 2018 se estimează până la 3 milioane.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Intenționați să investiți în extinderea aeroportului, având în vedere că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană
în 2021?
2. Ce sume urmează să alocați Aeroportului Internațional Timișoara în vederea modernizării și/sau extinderii?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Ridicarea liniilor de cale ferată pe estacadă Timișoara
Timișoara este „ruptă” de o cale ferată, iar anul trecut reprezentanții Ministerului Transporturilor puneau în discuție un
proiect ce presupunea ridicarea liniilor ferate ce strabat Timișoara pe estacadă.
Conform proiectului linia de cale ferată ridicată pe estacadă ar fi pe o lungime de 11 kilometri, de la Pasajul Jiul până
la fabrica Continental (de la Pădurea Verde), trecând prin Openville, de la Iulius Mall, aflat acum în construcţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este stadiul acestui proiect?
2. Au fost stabilite termenele de realizare a acestui proiect?
3. Ce sume s-au alocat pentru realizarea acestui proiect?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Autostrada Timișoara-Belgrad
Autostrada care să lege Timişoara de Belgrad a fost ani de zile luată în discuție de conducerile celor două ţări, fiind
dorintă de foarte mulți bănățeni din România și din Serbia. În urma vizitei președintelui Serbiei, Alexandar Vucic, în luna
martie la București, acesta a declarat: „Este necesară realizarea unei conexiuni rutiere care să lege Beograd de Timişoara”.
Din păcate, acest proiect a rămas la nivel de discuții și nu s-a făcut nimic concret pentru demararea lui.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Având în vedere importanța unei astfel de autostrăzi, considerați reluarea discuțiilor în vederea demarării proiectului
de realizare a autostrăzii Timișoara-Belgrade?
2. În cazul în care s-au reluat concret discuțiile în privința autostrăzii Timișoara-Belgrade, în ce stadiu se află acest
proiect?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Programul Tezaur
Guvernul a adoptat un proiect care permite, prin Programul Tezaur, Finanțelor să se împrumute cu 4 miliarde lei de la
populație. Certificatele putând fi achiziționate de la Poșta Română și direct de la unitățile Trezoreriei Statului. Dl. Nelu Barbu,
purtătorul de cuvânt al Guvernului, a comunicat că răscumpărarea titlurilor se va face în orice moment pe bursă. Însă, conform
informațiilor obținute de un site de știri de la surse din cadrul Ministerul Finațelor Publice, „cine cumpără certificatele este
obligat să aștepte cinci ani până să își recupereze investiția inițială, titlurile fiind nominale și netransmisibile.”
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Se va putea face răscumpărarea titlurilor pe bursă?
2. Este adevărată informația conform căreia este obligatoriu să se aștepte cinci ani până se poate recupera investișia
inițială?
3. Dacă este adevărată informația de la punctul 2, cum este posibil ca purtătorul de cuvânt al Guvernului să informeze
greșit publicul?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Închirierea serviciilor CFR
Stimați miniștri,
Pentru data de 9.06.2018, CFR a închiriat trenuri cu destinația București și a suplimentat cu garnituri alte zeci de
trenuri pentru mitingul care a avut loc în Piața Victoriei. Am fost deranjat de faptul că compania aflată în subordinea
Ministerului Transporturilor nu a dorit să ofere prea multe informații despre acest aspect. Nici cine a contractat și nici
cine a plătit toate aceste trenuri. S-a afirmat că s-au încheiat și achitat trei contracte comerciale de transport pentru
trei trenuri cu destinația București. Totodată, CFR a primit banii în avans fără a spune cine a plătit acest serviciu.
Față de cele menționate mai sus, vă rog să îmi răspundeți concret la următoarele întrebări:
1. Cine a plătit pentru serviciile CFR?
2. Cine a contractat serviciile CFR?
3. Câți bani a primit CFR pentru serviciile oferite?
Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată.
Cu stimă,
Deputat
Șovăială Constantin
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale
Decontările fictive
Stimați miniștri
La toți profesorii care au participat pe data de 9.06.2018 la mitingul organizat la Piața Victoriei li s-au decontat
transportul și masa prin ISJ-uri de la bugetul Ministerului Educației Naționale. Motivul acestor decontări a fost că au participat
la cursuri de specializare și perfecționare, ceea ce nu este adevărat.
Având în vedere această problemă, vă rog să îmi răspundeți concret la următoarele întrebări:
1. Câți bani s-au decontat?
2. Care sunt ISJ-urile care au cerut decont de la Ministerul Educației Naționale?
3. Cine a contractat aceste servicii?
4. Cine a furnizat serviciile la care ISJ-urile fac referire?
5. Ce alte decontări s-au mai făcut înafară de transport și masă?
Totodată, doresc furnizarea a tuturor documentelor ce au fost semnate și înaintate Ministerului Educației Naționale
pentru decontarea transportului și a mesei profesorilor pentru ziua de 9.06.2018
Vă solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată.
Cu stimă,
Deputat
Șovăială Constantin
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
De către: Pavel Popescu, deputat
Obiectul interpelarii: Raportul de convergență privind aderarea la zona euro
Stimate domnule ministru,
Comisia Europeană a lansat pe 29 mai 2018 propunerile sale privind arhitectura fondurilor structurale și de coeziune
post-2020.
Uniunea Europeană va aloca 25 de miliarde de euro pentru a sprijini reformele structurale iar statele membre care fac
reforme în vederea îmbunătățirii competitivității economiei vor primi sprijin financiar. Din cele 25 de miliarde, 2,16 miliarde
se vor aloca exclusiv pentru statele care nu sunt membre ale zonei euro însă au obligația de a adopta moneda euro, așa cum
este și România.
Astfel, România ar urma să primească în total 1,34 miliarde de euro din acest program de încurajarea a reformelor,
dintre care 390 de milioane doar pentru pregătirea aderării la zona euro. Raportul de convergență privind aderarea la zona
euro, publicat pe data de 23 mai 2018, de către Comisia Europeană arăta că România îndeplinește doar criteriul legat de
finanțele publice, în timp ce în cazul criteriilor legate de stabilitatea prețurilor, de cursul de schimb și de ratele dobânzilor pe
termen lung, cât și în cazul convergenței legislației naționale cu cea europeană, mai trebuie întreprinse eforturi pentru a fi
îndeplinite.
La începutul lunii aprilie 2018, a avut loc prima ședință a Comisiei naţionale de fundamentare a planului naţional de
adoptare a monedei euro, al cărei rol este de a pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul Unic de aderare la
moneda euro, precum şi acţiunile necesare pentru pregătirea economică.
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați public:
1. Care sunt politicile publice aplicate pentru a mări viteza de convergență reală cu Uniunea Europeană?
2. Care este calendarul de intrare a României în Mecanismul Unic de aderare la moneda euro elaborat de comisia naţională
de fundamentare a planului naţional de adoptare a monedei euro?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
***
Adresată: domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
De la: Cristina Trăilă, deputat
Obiectul interpelării: Clarificări cu privire la colaborările instituționale dintre parchete și Institutul Național de Expertize
Criminalistice
Stimate domnule ministru,
Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (3) din Legea 115/1999, republicată, conform cărora:
„Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi ori
de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor
două Camere ale Parlamentului”, formulez prezenta interpelare în vederea clarificării condițiilor în care au fost/sunt efectuate
expertizele criminalistice (voce, vorbire) în dosarele penale aflate pe rolul instanțelor judecătorești ori în curs de urmărire
penală, în condițiile în care în ultimul deceniu urmărirea penală în România s-a realizat în principal prin mijloacele
supraveghere tehnică.
În anul 2011, în spațiul public au apărut informații cu privire la existența unor colaborări instituționale între parchete și
INEC, cu ocazia declarației dată de expertul INEC, Gheorghe Pop, audiat ca martor de către judecătorii Curții de Apel Brașov
în dosarul nr. 6367/2/2010, dosar în care avocatul Adrian Zamfirachi a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție.
Totodată, același expert a efectuat mai multe expertize criminalistice în dosare de mare impact mediatic, printre care:
dosar nr. 10753/1/2008 ICCJ, dosar nr. 2041/117/2009 CA Cluj, dosar nr. 40511/3/2009 Tribunalul București, Secția I Penală,
dosar nr. 11294/2/2009 CA București, Secția I Penală, dosar nr. 43113/3/2010 Tribunalul București, Secția a II-a Penală, dosar
nr 3862/1/2010 ICCJ.
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La data publicării acestor informații, conducerea INEC a negat existența vreunei colaborări, ceea ce a făcut ca părțile
interesate să nu mai insiste asupra clarificării situației.
Ținând cont de faptul că afirmațiile domnului Gheorghe Pop au fost făcute în fața unei instanțe judecătorești, sub
jurământ și în calitate de expert numit în cauză în vederea efectuării expertizei criminalistice, consider că se impune a se
verifica veridicitatea lor.
Prin urmare, prin prezenta interpelare solicit răspunsuri la următoarele întrebări:
1. Există vreo formă de colaborare instituțională între parchete și INEC?
2. Dacă da, sub ce formă sunt încheiate și se desfășoară aceste colaborări instituționale?
Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns scris.
Cu deosebită considerație,
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarație politică
Învăţământul simultan între necesitate şi eficienţă
Art. 45 alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede „Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au
dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ
preuniversitar, în condiţiile legii.”
Existenţa claselor cu predare simultană este o realitate a zilelor noastre, în învăţământul din România, mai ales în
mediul rural, acolo unde numărul copiilor nu este suficient pentru a forma clase omogene, cu efectivele de elevi prevăzute de
lege .
Referitor la învăţământul în limba minorităţilor naţionale, legea prevede o excepţie, în sensul că permite funcţionarea
claselor de elevi sub efectivul prevăzut de legea educaţiei naţionale.
În acest sens, putem vorbi despre o discriminare pozitivă, care ar trebui să vină în sprijinul educaţiei în limba minorităţilor,
pentru a le asigura aceleaşi drepturi şi acces la un învăţământ de calitate în limba maternă.
Însă realitatea din teritoriu este cu totul alta. În ultimele luni, în judeţul Braşov, a cărei comunitate maghiară a
reprezint, ne confruntăm cu o realitate crudă: comasarea claselor cu predare în limba maghiară, chiar dacă aceste clase şi până
acum au funcţionat comasate, cu predare simultană cu cel puţin 2 clase. Motivul este unul simplu: lipsa resurselor financiare,
fără însă a avea în vedere drepturile fundamentale ale copiilor la un învăţământ de calitate, în limba maternă.
În aceste condiţii, după noua proiecţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, copiii, din toamnă vor fi nevoiţi să
studieze în clase comasate , nu câte 2 clase, ci chiar câte 4-5 clase.
Mă întreb cum va fi posibil pentru un cadru didactic, în decursul unei ore să se ocupe eficient de copii care sunt în clasa 0, unii
care învaţă să scrie şi să citească (adică clasa 1), respectiv de clasele 2,3,4 care deja au o materie mult mai avansată. Probabil
la acest lucru nu s-a gândit Ministrul Învăţământului, şi respectiv Inspectorul Şcolar General, când au ajuns la concluzia că în
acest mod pot asigura un învăţământ eficient, în localităţile respective.
Nu mai punem la socoteală faptul că în urma acestui plan, unii copii vor fi nevoiți să facă naveta într-o altă localitate
pentru a avea acces la educație, respectiv la învăţământul gratuit, garantat de statul român, în condițiile în care nici un autobuz
şcolar nu există acolo.
Este revoltătoare această atitudine, fiind o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor, a accesului la
învăţământ gratuit, de calitate, în limba maternă.
Ceea ce pretindem, este numai respectarea drepturilor noastre ca cetăţeni ai acestei ţări, şi asigurarea unui tratament
egal, nediscriminatoriu faţă de copii noştri, în condiţiile în care dreptul de a învăţa în limba minorităţii este un drept
fundamental, prevăzut de Constituţie.
Deputat
Ambrus Izabella
***
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 Întrebări

Adresată domnului Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene
domnului Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul
Stadiul transpunerii directivelor europene în legislația națională
România, în urma aderării la Uniunea Europeană, are obligația transpunerii directivelor UE, conform Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene în care se prevede faptul că transpunerea directivei este obligatorie în ceea ce privește
rezultatul de atins, însă rămâne la latitudinea statelor membre să decidă forma și metodele pentru obținerea acestuia. Totodată,
statele membre trebuie să respecte data limită pentru implementarea acestor acte normative.
Au existat mai multe cazuri în care România a întârziat armonizarea legislației naționale actuale cu cea a Uniunii
Europene și din această cauză a primit avize motivate din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat
membru.
Întrebări:
Domnule ministru, Vă rog să-mi comunicați o listă cu directivele europene pe care România trebuie să le
transpună în legislația națională și încă nu le-a transpus? Vă rog să specificați pentru fiecare în parte data limită și
data estimată de autoritățile naționale a transpunerii.
De asemenea, Vă rog să-mi transmiteți și o listă cu directivele europene a căror dată limită de transpunere este
stabilită până la data de 31 decembrie 2018, precum și stadiul acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Biró Rozália-Ibolya
***
Adresată doamnei Lia - Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Nivelul mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată
Stimată doamnă ministru,
Furnizorii de servicii sociale ocupă un rol important în societatea noastră. În lipsa serviciilor acordate de aceștia,
rezolvarea situației de zi cu zi a persoanelor care necesită servicii de asistență socială de diferite tipuri pentru un trai mai
decent și uneori chiar pentru supraviețuire ar fi foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă.
Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi
mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
În cea ce privește furnizorii de servicii sociale privați, conform Hotărârii nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistență socială, din data de 1
ianuarie 2009, nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată nu s-a
actualizat, astfel se acordă 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 120 lei/persoană,
pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; și 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. În cazul
serviciilor acordate complementar, cuantumul cumulat al subvenţiei lunare pe persoană asistată nu poate depăşi suma de175
lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantină sau
alte servicii de acordare a hranei și 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu
complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.
Au trecut aproape 9 ani de la stabilirea acestor sume, 9 ani în care salariul minim brut a crescut de la 600 de lei în
2009, la 1900 lei în momentul de față și, prin urmare, au crescut și cheltuielile necesare furnizării serviciilor sociale/ persoană,
însă sumele reprezentând nivelul mediu lunar al subvenției nu au crescut.
Menționez că, în cadrul întâlnirilor de lucru și în cadrul audiențelor, reprezentanții furnizorilor privați de servicii
sociale din diferite județe îmi semnalează îngrijorarea pe care o au referitor la aceste sume care încet-încet nu mai acoperă nici

75

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2018
Săptămâna 11 – 15 iunie 2018
50% din cheltuileli. De exemplu, în centrele de zi, un furnizor cheltuie în jur de 500 de lei/ persoană asistată, în timp ce
subvenția pentru această categorie este de 175 lei.
Putem afirma că, suma aprobată anual, respectiv unitățile de furnizori de servicii sociale finanțate prin Legea nr.
34/1998, sunt din ce în ce mai puține, fapt îngrijorător având în vedere adâncirea problemelor sociale depistate atât pe plan
local cât și la nivel național, ce îngreunează susținerea și furnizarea serviciilor sociale de organizații nonguvernamentale,
private.
În ceea ce privește furnizorii publici de servicii sociale, standardele minime de cost sunt prevăzute de Hotărârea nr.
978 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului
lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali
ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, din care reiese că aceste sume au fost actualizate în urmă cu doar 3 ani, fapt
observabil din cuantumul acestora.
Totuși, consider că există o diferență enormă între sumele stabilite ca și subvenție pentru furnizorii publici și furnizorii
privați de servicii sociale. De exemplu, pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor vârstnice este stabilită o
sumă de 23.784 lei/an, adică 1.982 lei/lună/ beneficiar, în timp ce pentru furnizorii privați pentru centrul rezidențial se acordă
250 lei/ lună/ beneficiar. Totodată pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, în sistemul public se acordă între
7800-15.600 lei/ an/ beneficiar, adică între 650-1300 lei / lună/ beneficiar, în timp ce pentru sistemul privat se acordă 120 lei/
lună/ beneficiar.
Întrebări:
1. Vă rog să precizați de ce, din anul 2009, nu s-au mai luat măsuri de actualizare a sumelor privind nivelul mediu
lunar al subvenției pe persoană asistată în ceea ce privește furnizorii privați de servicii sociale? Când se vor lua
măsuri concrete în acest sens din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale?
2. Cum explicați faptul că există o diferență uriașă între subvenția stabilită pentru furnizorii privați și furnizorii
publici de servicii sociale? Se va elimina această diferență prin actualizarea subvențiilor pentru furnizorii privați?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Csép Éva Andrea
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților

 Declarație
Bucuria unei naţiuni
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Nu prea eram convins pe deplin de reuşita evenimentului politic organizat de coaliţia PSD-ALDE, din ziua de
sâmbătă, 9 iunie 2018, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, din două motive:
1. unul legat de prezenţa estimată de către organizatori în condiţiile unei călduri toride, aproape insuportabile;
2. al doilea, legat de faptul că ALDE a fost pusă în situaţia de a mobiliza membrii săi într-un timp foarte, foarte
scurt, mai exact cu 3-4 zile înainte de organizarea mitingului.
Dar, deşi oboseala cruntă care i-a cuprins pe participanţi, a făcut ca ambulanţele să nu lipsească, participanţii la
miting au trecut testul de rezistenţă şi au fost martorii unei manifestări legale, care dincolo de reuşita ei, şi-a atins scopul
pentru care a fost organizată, şi anume, acela de transmitere a unui mesaj clar, ferm şi fără echivoc: poporul român a spus
răspicat: STOP ABUZURILOR DIN JUSTIŢIE şi a afirmat încă o dată că APĂRAREA DREPTURILOR ŞI
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR ROMÂNI, nu este numai un slogan electoral lipsit de conţinut!!
Era şi timpul unui astfel de miting şi ca răspuns la aglomerările ilegale din Piaţa Victoriei care îşi spun “#rezist”, pline
de ură, de încrâncenare, de intoleranţă şi incitatoare la violenţe verbale şi fizice.
Rezistenţa participanţilor la miting, precum şi participarea masivă (fără precedent...), a susţinătorilor temei mitingului,
a fost alimentată de urmărirea cu sufletul la gură a finalei feminine la tenis, desfăşurată la Roland Garros, între
Simona Halep şi Sloanne Sthevens. A fost un moment unic, de vis dacă vreţi, momentul în care Simona şi-a adjudecat
victoria! O descătuşare fără margini a oamenilor din piaţă, o iluminare a feţelor românilor apăsaţi de problemele cotidiene, o
bucurie epocală trăită după o aşteptare de 40 de ani...!!
Sunt un om fericit, asemeni tuturor românilor care mai au un dram de speranţă, că am fost martorul unui astfel de
moment istoric în domeniul sportului.
SIMONA HALEP A READUS BUCURIA ÎN SUFLETELE ROMÂNILOR!! Mare sportivă, mare reuşită, mare
bucurie..., mare român şi mai presus de toate, mare suflet de om cu credinţă în Dumnezeu...!! Un semnal dat de Simona
Halep la unitate, la înţelegere, la rezistenţă în faţa unor mari provocări, la iubire şi respect pentru ţară...!
Sâmbătă 9 iunie 2018, Simona Halep, în domeniul sportului, a reintrodus România în marele concert al
naţiunilor lumii!
Mulţumim, Simona Halep! Ai renăscut speranţa de mai bine în sufletele românilor!... Măcar de s-ar
înţelege peste tot, mesajul profund al victoriilor tale...
Vă mulţumesc,
Deputat
Constantin Avram
***
“Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor”
În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. Instituită în
anul 2002, de către Organizaţia Internaţională a Muncii, această zi are ca scop atragerea atenţiei asupra dimensiunii acestui
fenomen şi asupra procedurilor de urmat pentru a elimina această practică.
Peste jumătate dintre copiii planetei sunt expuşi celor mai grave forme de exploatare prin muncă. La nivel mondial,
peste un miliard şi jumătate de oameni trăiesc în ţări afectate de conflicte militare şi instabilitate socială. O mare parte dintre
cei 168 de milioane de copii exploataţi prin muncă trăiesc în astfel de zone.
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În România, statul acordă o mare atenţie condiţiei copilului, dar nu putem afirma că s-a făcut tot ce trebuie. Mai avem
multe de rezolvat, în special pentru copiii din mediul rural. Mai există copii care nu merg la şcoală sau care abandonează
şcoala. Mai întâlnim copii care cerşesc pe stradă, sunt învăţaţi să fure, sunt exploataţi prin diverse forme de muncă în folosul
părinţilor care nu vor să muncească. Însuşi sistemul Educaţiei trebuie îmbunătăţit, pentru asigurarea premiselor de succes la
care visează orice părinte pentru copilul său. Dar educaţia începe de acasă. În această privinţă, nici instituţiile abilitate ale
statului n-au înţeles prea bine că educaţia prin muncă, fără a depăşi limitele rezonabile ale acestui proces, este aceea prin care
se formează personalitatea copilului, care învaţă să fie responsabil pentru comportamentul său, ceea ce va fi util în viaţă,
pentru el şi pentru societate.
De la vârsta cea mai fragedă, copilul trebuie să înveţe ce înseamnă rigoarea, întrajutorarea şi disciplina. Putem prelua,
în această privinţă, exemplul Japoniei, o ţară cu standardele cele mai înalte de civilizaţie, unde copiii sunt obişnuiţi de mici să
preţuiască valoarea muncii, ei înşişi prestând unele activităţi gospodăreşti în şcoli şi grădiniţe. Cei mai vârstnici dintre noi,
primeam, în copilărie, mici responsabilităţi de la părinţi, ceea ce nu ne prea convenea atunci, pentru că ne afectau timpul de
joacă, niciodată îndeajuns. Dar, în felul acesta, am învăţat de mici că viaţa pe care urma să o luăm în piept nu înseamnă numai
plăcere, că ne vom confrunta şi cu obstacole pe care trebuie să le depăşim, pentru a ne bucura, apoi, de succes. Este o formă de
educaţie specifică marilor performeri, din toate domeniile, care au suportat numeroase privaţiuni şi au fost supuşi la eforturi
grele, pentru a se putea bucura ulterior de izbândă. Nu există, încă, o altfel de reţetă a succesului, mai ales pentru cei care se
nasc în familii cu venituri pecuniare modeste, specifice ţării noastre. Chiar şi unele familii foarte înstărite, dar preocupate de
viitorul propriilor copii, procedează similar. Aşadar, munca nu constituie o formă de exploatare atunci când serveşte educaţiei
copilului, dacă părinţii şi educatorii tratează fenomenul cu bună-credinţă şi cu raţiune sănătoasă.
La şcoală, munca poate fi tratată incipient ca o joacă, pentru a deveni, în acelaşi timp, atractivă. Este vorba despre
activităţi şi întreceri sportive sau artistice, pe care nu se mai pune un accent deosebit în ultima vreme, rezultatele fiind vizibile.
În privinţa educaţiei cetăţeneşti, constatăm o serie de greşeli foarte grave ale unor părinţi care, de pildă, îşi duc copiii la diverse
manifestaţii publice cu risc de violenţă. Evident, nu pot fi educaţi sănătos într-un astfel de mediu. Unii dintre ei aduc acolo şi
animale de companie, precum câinii, animale ataşate de om dar care pot deveni imprevizibile în anumite condiţii. Instituţiile
statului care au în sarcină protecţia copilului nu intervin în aceste cazuri, frecvent semnalate în mass-media. Mi-a fost dat să
văd, la un miting de protest, o copilă de vreo patru anişori, cum striga, dimpreună cu adulţii: “Hoţii, hoţii!...”, în timp ce tatăl
său o purta pe umeri. Traumatizantă imagine, pentru care ar trebui traşi la răspundere părinţii şi instituţia plătită de stat să-i
protejeze pe cei mici.
Ziua de 12 iunie, trebuie să constituie, anual, prilejul optim pentru a corecta aceste vicisitudini capabile să deformeze
caractere, la o generaţie care mâine va veni în locul nostru, celor ce nu ne ocupăm îndeajuns de educarea tinerelor vlăstare.
Deputat
Mihai Niţă
***
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 Interpelare
Adresată: domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale
De către: Ştefan-Alexandru Băişanu, deputat
Obiectul interpelării: Introducerea Educaţiei Rutiere în programa şcolară
Stimate domnule ministru,
Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii dat publicităţii anul acesta indica faptul că numărul deceselor în
accidentele rutiere este de 1, 24 milioane pe an iar numărul celor accidentaţi este de peste 20 de milioane de oameni, România
fiind în topul ţărilor europene, cu 11, 1 decese la 100.000 de locuitori.
Principalii factori identificaţi fiind nefolosirea centurilor de siguranţă, condusul sub influenţa băuturilor alcoolice,
excesul de viteză, nefolosirea căştilor de către motociclişti.
Spre exemplu, purtarea centurii de siguranţă reprezintă un gest la îndemâna oricui, însă jumătate dintre români nu o
poartă, deşi le-ar putea salva viaţa.
Situaţia aceasta nu ţine doar de legislaţia autorităţilor din România sau infrastructură ci şi de educaţia participanţilor la
trafic.
Educaţia este necesară să înceapă de la cele mai fragide vârste.
Având in vedere datele şi informaţiile prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi punctul de vedere al Ministerul
Educaţiei Naţionale cu privire la introducerea Educaţiei Rutiere în programa şcolară.
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Ștefan-Alexandru Băișanu
***
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