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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 12 – 16 noiembrie 2018)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 12 noiembrie
Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 12 noiembrie, 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 79 /2018);
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei Europene
la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19 - 20 septembrie 2018 COM(2018) 640 (PH CD 80 /2018);
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru
operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (PL-x 533/2018) - lege organică;
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul justiţiei (PL-x 542/2018) - lege organică.
Au fost retrimise comisiilor, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliul European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru
a include infracţiunile de terorism transfrontaliere Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg
din 19-20 septembrie 2018 COM(2018) 641 (PH CD 81 /2018);
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare
românești în străinătate (PL-x 264/2017) – lege ordinară;
3. Propunerea legislativă de modificare și completare a punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x
524/2018).
***
Ședința Camerei Deputaților de marți, 13 noiembrie
Marți, 13 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților a fost finalizată dezbaterea pe articole (începută luni, 12
noiembrie) a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei (PL-x 542/2018) - lege organică.
Alte șase proiecte de lege și propuneri legislative au fost, de asemenea, dezbătute pe articole, după cum urmează:
1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.453 din 4 iulie 2108, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.617 din 18 iulie 2018
(PL-x 553/2017/2018) - lege organică;
2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru
abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (PL-x 493/2017/2018) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind declasificarea unor documente (PL-x 616/2018) - lege ordinară,
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de
elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
(PL-x 549/2018) - lege ordinară;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (Pl-x
374/2018) - lege organică;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (PL-x 507/2018) - lege
organică.
***
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Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 14 noiembrie
În ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 14 noiembrie, au fost aleși, prin vot secret cu
buletine, candidații propuși de comisiile de specialitate pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de
Supraveghere Financiară, pentru un mandat de cinci ani, după cum urmează: Leonardo Badea, președinte-membru executiv
(213 voturi pentru, 118 împotrivă), Elena Doina Dascălu, prim-vicepreședinte – membru executiv (214 voturi pentru, 117
împotrivă), Marius Sorin Ovidiu Bota, vicepreședinte – membru executiv, sectorul instrumente și investiții financiare (213
voturi pentru, 118 împotrivă), Cristian Roșu, vicepreședinte – membru executiv, sectorul asigurări-reasigurări (215 voturi
pentru, 116 împotrivă), Ștefan Daniel Armeanu, vicepreședinte – membru executiv, sectorul sistemului de pensii private (215
voturi pentru, 116 împotrivă), Birtalan Iozsef, membru neexecutiv (214 voturi pentru, 117 împotrivă), Gabriel Grădinescu,
membru neexecutiv (215 voturi pentru, 116 împotrivă), Aura Gabriela Socol, membru neexecutiv (214 voturi pentru, 117
împotrivă) și Ovidiu Răzvan Wlassopol, membru neexecutiv (215 voturi pentru, 116 împotrivă).
Au fost, de asemenea, aleși, prin vot secret cu buletine, pentru un mandat de 6 ani, șapte candidați pentru posturile
rămase vacante în Consiliul Național al Audiovizualului: Maria Monica Gubernat, membru titular la propunerea Camerei
Deputaților (289 voturi pentru, 42 împotrivă), Ramona Elena Sorescu, membru titular, la propunerea Camerei Deputaților (289
voturi pentru, 42 împotrivă), Bălașa Nicolae Sorescu, membru titular, la propunerea Senatului (288 voturi pentru, 43
împotrivă), Cristea Alexandru Kocsis, membru titular, la propunerea Senatului (286 voturi pentru, 45 împotrivă), Orsolya Eva
Borsos, membru titular, la propunerea Senatului (289 voturi pentru, 42 împotrivă), Cristina Ancuța Pocora, membru titular, la
propunerea Președintelui României (286 voturi pentru, 45 împotrivă) și Răsvan Popescu, membru titular, la propunerea
Guvernului (288 voturi pentru, 43 împotrivă).
În ședința comună a celor două Camere, domnul Dinu Zamfirescu a fost nominalizat să ocupe funcția de membru al
CNSAS (318 voturi pentru, vot prin apel nominal), pentru un mandat de 6 ani, la propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL
din Camera Deputaților și Senat.
Prin vot secret cu buletine, pentru un mandat de 5 ani, doamna Claudia Victoria Nicolae a fost desemnată să ocupe
funcția de director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres. Doamna Nicolae este candidatul propus, conform legii, de
prim-ministrul României (220 voturi pentru, 111 împotrivă).
În aceeași zi, a fost prezentată Hotărârea Curţii Constituţionale nr.2 din data de 18 octombrie 2018 referitoare la
respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7
octombrie 2018.
Plenul celor două Camere a fost informat de către președintele României cu privire la trimiterea unor forţe şi mijloace
pentru executarea de misiuni de asistenţă umanitară, începând cu data de 25 iulie 2018, pentru stingerea incendiilor de pădure
din regiunea Attica şi Insula Creta- Grecia.
Pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului au figurat și trei proiecte de hotărâre adoptate cu majoritate de voturi, după
cum urmează:
1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea
grupurilor parlamentare de prietenie (327 voturi pentru, 3 împotrivă);
2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2017 privind aprobarea
componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Mediteranei (335 voturi pentru, 3 împotrivă);
3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea
componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
NATO (334 voturi pentru, 1 împotrivă).
***
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018*
(Situaţia cuprinde datele la 16 noiembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1468

din care:
– existente la începutul anului 2018

762

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018

407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

299

1) Dezbătute

423
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

310

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în mediere

421
81
57
202
81
1

- 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

1
1073
381
666
18

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

8

3) Desesizări

1

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

12
12
0

Cele 421 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
174 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
96 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
12 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
66 proiecte de legi
247 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2018 au fost promulgate 264 de legi.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 16 noiembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1204

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018

905

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

299

1) Dezbătute

156
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

100

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

154
49
40
24
41
1
1
1073
381
666
18

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

8

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

1
12
12
0

▪ Cele 154 iniţiative legislative votate privesc:
66 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
39 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
26 proiecte de legi
88 propuneri legislativei legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 264 de legi, 24 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea
actuală, iar 240 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.

5

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2018
Săptămâna 12 – 16 noiembrie 2018

D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de luni, 12, marţi, 13 şi miercuri, 14 noiembrie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

388
388

din care: - în dezbatere

16

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

13
16

- votate
- la Senat

3

- la promulgare

11

- respinse definitiv

2

Retrimise la comisii

2

▪ Cele 16 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
8 propuneri legislative
rivesc:

riv
gis

16 propuneri le
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
12 – 16 noiembrie 2018
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 616/2018 - Lege privind declasificarea unor documente

2.

PL-x 549/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2018 privind achiziţia
centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă

3.

PL-x 482/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea
Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

4.

PL-x 519/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri
de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene în primul semestru al anului 2019

5.

PL-x 548/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea
art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii
de îmbunătăţiri funciare

6.

PL-x 99/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii

7.

PL-x 79/2018 - Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau
prelucrare a laptelui în zona montană
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

8.

PL-x 493/2017/2018 - Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei
Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

9.

PL-x 553/2017/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.453 din 04.07.2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.617 din 18.07.2018

10.

PL-x 507/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili şi
privind modificarea altor acte normative

11.

Pl-x 470/2016 – Lege privind măsurile de control al tuberculozei
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 374/2018 – Proiect de Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

2.

PL-x 533/2018 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind
unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

3.

PL-x 542/2018 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
III. Proiecte pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 370/2014 - Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea
şi funcţionarea parcurilor industriale
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

2.

PL-x 77/2017/2018 - Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu-Florica
("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 777 din 28 noiembrie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1011 din 20 decembrie 2017
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară
parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 19 noiembrie 2018)
În noiembrie 2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea
de-a doua sesiune ordinară a anului 2018, care cuprinde 129 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 79 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:
Stadiul
proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

7

56

Senat
În procedură

ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

3

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

0
0
0

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

4
0
0
3

0

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

17
31
0

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

0
0
6
2

1
6

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR

63

3

4
8

79

3

79

15
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018
(situaţie la data de 19 noiembrie 2018)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

Plx
508/2017
1

L
229/2018

Plx
37/2018
2

L
526/2017

Plx
105/2018
3
L
90/2018

Plx
106/2018
4

L
92/2018
Plx
107/2018

5
L
94/2018

Titlul proiectului de lege
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-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul gestionării
financiare a fondurilor europene. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare,
spălare şi prelucrare primară a lânii în zona
montană.(poz. I-b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a
animalelor în zona montană. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.
(poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

S - Adoptat pe
27.11.2017
CD - OZ Plen
IND și MED

S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea unor acte normative din
14.02.2018
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, în
CD - OZ Plen
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în
BUG
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Aprobarea Programului de investiţii pentru
centrelor de colectare, spălare şi prelucrare
lânii în zona montană, al cărui scop este
accesului la finanţare a investiţiilor pentru
acestor centre.

S - Adoptat pe
înfiinţarea
07.03.2018
primară a
CD - OZ Plen
facilitarea
AGRI
înfiinţarea

S - Adoptat pe
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
07.03.2018
centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, al
CD - OZ Plen
cărui scop este facilitarea accesului la finanţare a
AGRIC
investiţiilor din zona montană.
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, care să
beneficieze de o politică specifică distinctă, definită
conform principiilor dezvoltării durabile, şi care să vizeze
reducerea dezechilibrului între zonele mai favorizate şi

S - Adoptat pe
07.03.2018
CD - OZ Plen
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)

Raport depus
pe 17.04.2018
(172/R/2018)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
264/2017
6
L
160/2017

PLx
19/2018
7
L
524/2017

PLx
586/2017
8
L
445/2017
Plx
134/2018
9

L
93/2018

Plx
147/2018
10

L
91/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
(poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului
pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele
agricultură, acvacultură şi industria alimentară. (poz.
I-b-47)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
încurajare a investiţiilor din zona montană.
(poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi
plantelor medicinale în zona montană.
(poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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.
Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura
instituţională actuală şi instituirea de norme legale
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.

Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în sensul
introducerii unor noi substanţe stupefiante şi psihotrope,
ca urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele
asupra substanţelor psihotrope din 1971 de către Comisia
pentru stupefiante a ONU.

S - Adoptat pe
26.06.2017
Raport depus
CD - OZ Plen
pe 19.04.2018
POL EXT și
(587/Rs/2018)
CROMANII

S - Adoptat pe
05.02.2018
CD - OZ Plen
SĂN

Raport depus
pe 25.04.2018
(61/Rs/2018)

S - Adoptat pe
Aprobarea programului pentru stimularea angajării
11.12.2017
tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie
CD - OZ Plen
alimentară, derulat pe perioada 2017-2020, prin
MUN şi AGRI
acordarea unor facilităţi fiscale, atât pentru angajator cât
şi pentru angajat.

Raport depus
pe 26.04.2018
(206/R/2018)

Aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din
zona montană, pentru perioada 2018- 2020, în vederea
facilitării accesului la finanţare pentru producătorii şi
crescătorii de 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.

Raport depus
pe 15.05.2018
(238/R/2018)

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor,
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona
montană, al cărui scop este facilitarea accesului la
finanţare a investiţiilor din zona montană.

S - Adoptat pe
14.03.2018
CD - OZ Plen
AGRI

S - Adoptat pe
20.03.2018
CD - OZ Plen
AGRIC

Raport depus
pe 15.05.2018
(239/R/2018)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD

Plx
124/2018
11

L
523/2017

Plx
307/2018
12

L
176/2018

PLx
574/2017
13
L
181/2017

PLx
146/2018
14
L
50/2018

Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de
Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea
muncă. (poz. I-b-38)
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a
- Caracter: organic
incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie
- Procedură de urgenţă: nu
aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de
- Iniţiator: Guvern
muncă.
- Cameră decizională: CD
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
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
de frontieră nu permit intrarea pe teritoriul României a
Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005
cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie,
privind libera circulaţie pe teritoriul României a
al modificării şi completării art.12 şi 21 din ordonanţa de
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene,
urgenţă astfel încât să fie tratată în mod corespunzător
Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor
atât situaţia cetăţenilor UE a căror rezidenţă pe teritoriul
Confederaţiei Elveţiene.
României este necesară pentru realizarea unui obiectiv
(poz. I-b-7)
aflat în competenţa Parlamentului, Administraţiei
- Caracter: organic
Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi publice
- Procedură de urgenţă: da
centrale de specialitate, cât şi situaţia membrilor
- Iniţiator: Guvern
familiilor acestora, al modificării art.15 alin.(1) ca
- Cameră decizională: CD
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.
Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-14)
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe
- Caracter: ordinar
un concept strategic, precum și direcțiile de implementare
- Procedură de urgenţă: nu
pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară
- Iniţiator: Guvern
regională, interregională, națională, cu integrarea
- Cameră decizională: CD
aspectelor relevante la nivel transfrontalier și
transnațional”.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în sensul
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor
reguli privind acordarea acestui aliment.
confesional. (poz. I-b-48)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

S - Adoptat pe
12.03.2018
CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptat pe
07.05.2018
CD - OZ Plen
JUR și APAR

S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - OZ Plen
ADMIN

S - Adoptat pe
20.03.2018
CD - OZ Plen
ADMIN și ÎNV

Raport depus
pe 07.06.2018
(329/R/2018)

Raport depus
pe 03.07.2018
(412/R/2018)

Raport depus
pe 19.09.2018
(303/Rs/2018)

Raport depus
pe24.10.2018
(233/Rs/2018)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

16

17

18

Modificarea şi completarea unor acte normative din
Proiect de lege pentu modificarea şi completarea
domeniul ordinii şi siguranţei publice, în scopul adoptării
unor acte normative din domeniul ordinii şi
PLx
unor măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de
405/2018 siguranţei publice. (poz. I-b-9)
intervenţie în acest domeniu, prin instituirea
- Caracter: organic
instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de
- Procedură de urgenţă: da
L
serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare
142/2018 - Iniţiator: Guvern
asigurării unei protecţii juridice şi, mai ales fizice, a
- Cameră decizională: CD
personalului angajat.
Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor
Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea
emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naţionale modificare a Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a
Plx
de anumiţi poluanţi atmosferici.
Directivei 2001/81/CE, în scopul stabilirii unor
502/2018
(poz. I-b-2)
angajamente de reducere a emisiilor atmosferice
antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx),
- Caracter: ordinar
L
compuşi organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac
- Procedură de urgenţă: da
408/2018
(NH3) şi particule fine în suspensie (PM2,5) la nivelul
- Iniţiator: Guvern
statelor membre şi instituirii obligaţiei de elaborare,
- Cameră decizională: CD
adoptare şi punere în aplicare a unor programe naţionale
de control al poluării atmosferice, precum şi a
monitorizării şi raportării emisiilor şi a impactului
poluanţilor respectivi asupra ecosistemelor.
Transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului
Proiect de Lege privind evaluarea impactului
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de
Plx
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
485/2018
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
(poz. I-b-6)
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra
- Caracter: organic
L
mediului şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.445/2009
- Procedură de urgenţă: da
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
319/2018
- Iniţiator: Guvern
private asupra mediului, cu modificările şi completările
- Cameră decizională: CD
ulterioare.
Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării
Proiect de Lege privind societăţile mutuale de
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv
PLx
asigurare. (poz. I-b-28)
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a
503/2018
- Caracter: organic
acestora, dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din
- Procedură de urgenţă: da
Legea nr.237/2015, în acord cu normele europene
L
- Iniţiator: Guvern
incidente. Demersul legislativ transpune, prin art.32,
4377/2018
- Cameră decizională: CD
prevederile art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a

S - Adoptată pe
25.06.2018
CD - OZ Plen
JUR și APĂR

Raport depus
pe 01.11.2018
(562/R/2018)

S - Adoptat pe
03.10.2018
CD - OZ Plen
MED

Raport depus
pe 05.11.2018
(569/R/2018)

S - Adoptat pe
24.09.2018
CD - OZ Plen
MED

Raport depus
pe 05.11.2018
(571/R/2018)

S - Adoptat pe
03.10.2018
CD - POL EC
BUG
pt. raport comun

TDR:
23.10.2018

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
654/2018
19
L
576/2018

PLx
133/2018
20

L
88/2018

PLx
145/2018
21
L
42/2018

PLx
645/2018
22
L
596/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie
2016 privind autorităţile şi supravegherea instituţiilor
pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP)
(reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr.354 din 23 decembrie 2018.
Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea
statutului juridic a administratorului schemei de
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a
financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de
Investitorilor. (poz. I-a-2)
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare
- Caracter: organic
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege
- Procedură de urgenţă: nu
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1)
- Iniţiator: Guvern
şi (2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din
- Cameră decizională: CD
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a
Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori.
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-31)
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care
- Caracter: ordinar
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a
- Procedură de urgenţă: nu
bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi
- Iniţiator: deputați + senatori
de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate,
- Cameră decizională: CD
precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din
acvaculturii. (poz. I-b-34)
sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în
- Caracter: ordinar
acest sens, a unei scheme de ajutor de stat.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind aprobarea participării
României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor
de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor
și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății dezastre, urmând a fi creată și o rezervă financiară prin
cotizațiilor
la
organizațiile
internaționale plata unei contribuții în valoare de 50000 USD, pentru
interguvernamentale la care România este parte. anul 2018, pentru asigura participarea membrilor
(poz. I-a-9)
naționali la misiunile organizației.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Stadiul

S - Adoptată pe
29.10.2018
CD - POL EC
BUG
pt. raport comun

S - Adoptat pe
14.03.2018
CD - BUG şi
AGRI
pt. raport comun

S - Adoptat pe
20.03.2018
CD - BUG şi
AGRI
pt. raport comun

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

Observații

TDR:
15.11.2018

TDR:
12.04.2018

TDR:
19.04.2018

TDR:
15.11.2018

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
673/2018
23
L
575/2018

PLx
621/2010
24
L
395/2010

PLx
190/2014
25
L
6/2014

PLx
781/2015
26
L
390/2015
PLx
380/2017
27
L
235/2017

Titlul proiectului de lege
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul
intern/managerial și controlul financiar preventiv.
(poz. I-a-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat pe
19.10.2010
CD - Retrimis la
IND și TRSP pe
data de
24.02.2014
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes
naţional. (poz. I-b-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.38/2015
privind
soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi
comercianţi. (poz. I-b-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor
petroliere offshore. (poz. I-b-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Stadiul

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

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.
Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea
Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte
cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang
de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primministrului pe o perioadă de 5 ani.

S - Adoptat pe
07.04.2014
CD - Retrimis la
IND pe data de
12.09.2018 pt.
raport
suplimentar
S - Adoptat pe
02.11.2015
CD - IND și
JUR
pt. raport comun
S - Adoptat pe
17.10.2017
CD - IND și
MED
pt. raport comun

Observații

TDR:
22.11.2018

TDR:
12.04.2014

TDR:
02.10.2018

TDR:
12.11.2015

TDR:
09.11.2017

Nr.
crt

28

Nr. înreg.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
PLx
328/2018 (poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
560/20177 - Iniţiator: 1 senator
- Cameră decizională: CD

PLx
565/2018
29
L
445/2018

Plx
78/2018
30

31

Titlul proiectului de lege

L
87/2018

Plx
243/2018

Obiectul de reglementare

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, în scopul
corelării cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, precum şi pentru
extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport
public local.

S - Adoptat pe
14.05.2018
CD - IND,
TRSP și ADMIN
pt. raport comun

Stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural
necesar
aplicării
Deciziei
nr.406/2009/CE
a
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal,
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie
instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei
2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile
nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor
de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de
angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de
seră, astfel încât să respecte angajamentele
gaze cu efect de seră până în 2020, având în vedere
Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze
necesitatea stabilirii unor acţiuni specifice şi a unor relaţii
cu efect de seră până în anul 2020.
de colaborare la nivel intersectorial al autorităţilor
(poz. I-b-27)
publice pentru reducerea emisiilor provenite din
- Caracter: ordinar
sectoarele specifice aferente non ETS, precum şi pentru
- Procedură de urgenţă: da
respectarea obligaţiilor privind monitorizarea, estimarea
- Iniţiator: Guvern
şi raportarea emisiilor aferente care revin instituţiilor
- Cameră decizională: CD
administraţiei publice centrale şi locale, cu atribuţii şi
competenţe în domeniile vizate.
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
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
animale de reproducţie, inclusiv pentru prima populare,
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata
precum şi pentru stimularea asocierii în cooperative,
Românească, Brună şi Sura de Stepă.
denumit „Programul de susţinere a crescătorilor de
(poz. I-b-30)
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de
- Caracter: ordinar
Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze
- Procedură de urgenţă: nu
cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea
- Iniţiator: deputați + senatori
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al
- Cameră decizională: CD
întreprinderilor
agricole,
având
ca
obiectiv
implementarea Programului de susţinere a crescătorilor
de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura
de Stepă.
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4
din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor

S - Adoptat pe
17.10.2018
CD - IND și
MED
pt. raport comun

S - Adoptat pe
28.02.2018
CD - AGRI
pt. raport

S - Adoptată pe
18.04.2018

Observații

TDR:
14.06.2018

TDR:
08.11.2018

TDR:
22.03.2018

TDR:

Nr.
crt

Nr. înreg.

L
33/2018

Plx
336/2018
32
L
149/2018

PLx
502/2005
33

L
202/2005

PLx
575/2017
34
L
414/2017

PLx
567/2018
35
L
446/2018

Titlul proiectului de lege
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
(poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- 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-b-33)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

CD - AGRI și
MUN
pt. raport comun

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.

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-49)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea
- Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale
cetăţenilor români. (poz. I-b-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului
naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din
administraţia publică. (poz. I-b-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Modificarea şi completarea unor acte normative care
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative
urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi
debirocratizării procedurilor administrative din acest
domeniu.
Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea
resurselor umane din administraţia publică, organism cu
rol consultativ, fără personalitate juridică, cu activitate
nepermanentă, care urmează să funcţioneze pe lângă
Secretariatul General al Guvernului.

S - Adoptat pe
22.05.2018
CD - AGRI și
JUR
pt. raport comun

Observații
17.05.2018

TDR:
12.06.2018

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
TDR:
18.09.2012 la
25.09.2012
DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
ADMIN pe data
de 19.12.2017
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
17.10.2018
CD - ADMIN și
MUN
pt. raport comun

TDR:
08.11.2018

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
574/2018
36
L
410/2018

PLx
625/2018
37
L
572/2018

PLx
551/2018
38
L
392/2018

PLx
624/2018
39
L
444/2018

40

PLx
399/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial
contaminate şi a celor contaminate.
(poz. I-b-51)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din
imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al
statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei
Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea
Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului
Apărării Naţionale. (poz. I-b-25)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale.
(poz. I-b-53)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate
şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind un
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până
în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.
Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor,
aflat în domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,2100
ha, situat în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din
administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Ministerul
Apărării Naţionale va executa investiţiile necesare pe
amplasament pentru realizarea construcţiilor noi şi
amenajărilor la terenuri în vederea relocării Farului de
aterizare Gura Portiţei din imobilul 832 în noua locaţie.

Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1)
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice şi a art.55 din Legea nr.223/2015
privind pensiile militare de stat. (poz. I-b-52)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-b-39)
- Caracter: ordinar

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat
în procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de
nerespectare a prevederilor legii care pot conduce la
retragerea acreditării/licenţierii.
Completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010,
precum şi a art.55 din Legea nr.223/2015, în sensul ca şi
„copiii susţinătorilor care aveau calitatea de soldaţi şi
gradaţi profesionişti în activitate sau în rezervă, mobilizaţi
sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a
unor acţiuni specifice ... în perioada în care erau asiguraţi
în sistemul public de pensii, în temeiul Legii nr.19/2000”
să poată obţine „o pensie de urmaş în sistemul pensiilor
militare de stat, fiind eliminate situaţiile discriminatorii în
care se regăsesc în raport cu urmaşii soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti care solicită şi li se stabileşte
dreptul la pensie militară de urmaş, sub incidenţa
prevederilor art.47 şi 55 alin.(1) din Legea nr.223/2015”.
Reglementarea activității de vaccinare în vederea
prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile care
pot fi prevenite prin vaccinarea populației generale, în

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
16.10.2018
CD - ADMIN și
MED
pt. raport comun

TDR:
12.11.2018

S - Adoptat pe
22.10.2018
CD - ADMIN și
APAR
pt. raport comun

TDR:
14.11.2018

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - MUN
pt. raport

TDR:
07.11.2018

S - Adoptat pe
22.10.2018
CD - MUN și
APAR
pt. raport comun

TDR:
14.11.2018

S - Adoptat pe
23.10.2017
CD - SĂN

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

L
216/2017

PLx
670/2011
41
L
532/2011

PLx
686/2018
42
L
442/2018

PLx
122/2015
43
L
592/2014
PLx
409/2015
44
L
95/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

România.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, din
perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale
de profil la normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi
transpunerea
Directivei
(UE)
nr.2017/1564
a
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Parlamentului European şi a Consiliului din 13
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor drepturile septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale
conexe. (poz. I-a-4)
anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin
drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor
- Caracter: ordinar
nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu dificultăţi de
- Procedură de urgenţă: da
citire a materialelor imprimate şi de modificare a
- Iniţiator: Guvern
Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor
- Cameră decizională: CD
aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în
societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.242 din data de 20
septembrie 2017.
Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică pentru elaborarea actelor normative,
Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicată, cu modificările și completările ulterioare și a
Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului
republicarea actelor normative. (poz. I-b-42)
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării
- Procedură de urgenţă: nu
radicale a procedurii de republicare a actelor normative
- Iniţiator: Guvern
în Monitorului Oficial al României, Partea I, ca măsură
- Cameră decizională: CD
destinată a asigura accesibilitatea și previzibilitatea
normelor juridice.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură scopul completării transpunerii în legislaţia internă a
penală. (poz. I-b-43)
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea
- Caracter: organic

Stadiul

Observații

pt. raport

S - Adoptat pe
21.11.2011
TDR:
CD - ÎNV
20.12.2011
pt. raport

S - Adoptat pe
07.11.2011
CD - CULT și
JUR
pt. raport comun

S - Adoptată pe
25.02.2015
CD - JUR
pt. raport

S - Adoptată pe
11.05.2015
CD - JUR
pt. raport

TDR:
27.11.2018

TDR:
17.03.2015

TDR:
03.06.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

PLx
825/2015
45
L
553/2015

PLx
163/2018
46
L
498/2017
PLx
280/2018
47
L
221/2018

PLx
537/2017
48
L
217/2017

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 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-46)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. (poz.
I-b-54)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare
în cadrul procedurilor penale.
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz,
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că La
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis
României o solicitare de informaţii cu privire la
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU
Pilot 5642/13/JUST).

S - Adoptat pe
18.11.2015
CD - JUR și
MED
pt. raport comun

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind S - Adoptată pe
Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de 26.03.2018
Procedură Penală, precum şi a altor acte normative, în CD - JUR
scopul punerii de acord a dispoziţiilor acestora cu unele pt. raport
decizii ale Curţii Constituţionale prin care au fost admise
excepţii de neconstituţionalitate.
Stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și
mecanismelenecesare în vederea asugurării unui
nivelcomun ridicat de securitatea rețelelor și sistemelor
informatice și a stimulării cooperării în domeniu.

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei
unor acte normative din domeniul penal în vederea
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene.
din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea
(poz. I-b-45)
instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în
- Caracter: organic
Uniunea Europeană, precum și al Directivei 2016/343/UE
- Procedură de urgenţă: nu
a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie
- Iniţiator: Guvern
2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale
- Cameră decizională: CD
prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la
proces în cadrul procedurilor penale.

S - Adoptată pe
16.10.2018
CD - JUR și
INFOCOM
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

TDR:
19.04.2018

TDR:
01.11.2018

S - Adoptată pe
04.12.2017
CD - Comisia
spec.com.a CD și
S pt. sist., unif. și TDR:
asig. stab. legisl. 14.12.2017
în dom. justiției
pt. raport

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.
PLx
181/201
7

1
L
451/201
7
PLx
410/201
8
2

L
641/201
8

PLx
408/201
8
3
L
632/201
8
PLx
409/201
8
4
L
642/201
8

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-a-7)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de
înfiinţare a Băncii Asiatice de Investiţii în
Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015
şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca
membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în
Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor
Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12
mai 2017. (poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de
împrumut pentru politici de dezvoltare privind
manangementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de
amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe
(CAT-DDO) între România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti la 4 iulie 2018. (poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de
Parteneriat Economic între statele CARIFORUM,
pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele
membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la
15 octombrie 2008. (poz. I-b-35)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

CD - Adoptat pe
09.05.2018
S - ÎNV
pt. raport

Observații

TDR:
23.05.2018

Acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de
CD - Adoptat pe
Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie
31.10.2018
2015 şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca
S - BUG
membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în
Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor
Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai
2017.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Ratificarea Acordului de împrumut
pentru politici de dezvoltare privind managementul CD - Adoptat pe
riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii 24.10.2018
până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) între S - BUG
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, în valoare de 400 de milioane de euro, semnat
la Bucureşti la 4 iulie 2018.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Ratificarea Acordului de Parteneriat Economic (APE)
între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă,
semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008. Acordul
stabileşte norme detaliate privind importul şi exportul de
mărfuri. UE acceptă să nu mai aplice taxe vamale şi
contingente, începând de la 1 ianuarie 2008, iar

TDR:
27.11.2018

CD - Adoptat pe
31.10.2018
S - EC
pt. raport

Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

PLx
424/201
8
5
L
386/201
8

PLx
483/201
8
6
L
390/201
8

PLx
475/201
8
7
L
395/201
8

Proiect de Lege pentru aprobarea Legii 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,
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi
privind libera circulaţie a acestor date. (poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 2 senatori
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

majoritatea statelor CARIFORUM îşi vor deschide treptat
pieţele pentru circa 87% din mărfurile importate din UE şi
originare din UE, în următorii 25 de ani. APE conţine
prevederi privind comerţul de servicii, investiţiile,
concurenţa, inovaţia, proprietatea intelectuală şi
achiziţiile.
Stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către
autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor
sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a
acestor date. Prin intervenţiile legislative propuse se
urmăreşte transpunerea prevederilor Directivei (UE)
2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din
27 aprilie 2016, urmând a fi abrogată Legea nr.238/2009
prin care este reglementat acest domeniu în prezent.

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi
abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării
Legea nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE)
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din
modificarea şi completarea unor acte normative.
20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului
(poz. I-b-1)
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării
- Caracter: organic
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE)
- Procedură de urgenţă: da
nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului
- Iniţiator: Guvern
şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului
- Cameră decizională: CD
European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a
Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015.
Proiect de Lege pentru completarea menţiunii
Completarea Legii nr.204/2006, intervenţia legislativă
privind transpunerea normelor Uniunii Europene
fiind argumentată în expunerea de motive prin faptul că
din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative.
declaraţia de transpunere actuală din cadrul Legii
(poz. I-b-3)
nr.204/2006 trebuie completată, pentru a asigura
- Caracter: ordinar
trimiterea la prevederile Directivei 2014/50/CE care
- Procedură de urgenţă: da
asigură transpunerea acesteia pentru pensiile facultative
- Iniţiator: Guvern
pe care le reglementează.
- Cameră decizională: CD

S - Adoptată pe
05.07.2018
CD - Adoptată pe
10.10.2018

La promulgare
din data de
17.10.2018

S - Adoptată pe
24.09.2018
CD - Adoptată pe
24.10.2018

La promulgare
din data de
31.10.2018
Sesizare de
neconstituțion
alitate
(02.11.2018)

S - Adoptată pe
17.09.2018
CD - Adoptată pe
31.10.2018

La promulgare
din data de
07.11.2018

Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.

PLx
484/201
8
8
L
244/201
8

PLx
451/201
8
9
L
354/201
8
Plx
79/2018
10

L
89/2018

PLx
423/201
8
11
L
348/201
8
12

PLx
421/201
8

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege privind utilizarea datelor din
registrul cu numele pasagerilor din transportul
aerian 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-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.71/2010
privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.
(poz. I-b-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a
laptelui în zona montană.
(poz. I-b-19)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

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. Demersul
legislativ are în vedere transpunerea integrală a
Directivei (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor
din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave.

S - Adoptată pe
24.09.2018
CD - Adoptată pe
31.10.2018

La promulgare
din data de
07.11.2018

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.71/2010, în vederea transpunerii Directivei (UE)
2017/845 a Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a
Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului în ceea ce priveşte listele orientative ale
elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea
pregătirii strategiilor marine.

S - Adoptată pe
03.09.2018
CD - Adoptată pe
31.10.2018

La promulgare
din data de
07.11.2018

S - Adoptat pe
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 04.06.2018
centrelor de colectare a laptelui în zona montană, al cărui CD - Adoptată pe
scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor 14.11.2018
pentru înfiinţarea acestor centre.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului
normative privind regimul străinilor în România.
nr.25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei
(poz. I-b-24)
(UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului
- Caracter: ordinar
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor
- Procedură de urgenţă: da
ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională,
- Iniţiator: 2 senatori
servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau
- Cameră decizională: CD
proiecte educaţionale şi muncă.
Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind Completarea Legii nr.143/2000, prin introducerea a două
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului noi substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din anexa la lege,
ilicit de droguri.
în sensul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia

S - Adoptată pe
05.07.2018
CD - Adoptată pe
10.10.2018

S - Adoptată pe
03.07.2018
CD - Adoptată pe

Legea nr.
247/2018

Legea nr.
248/2018

Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.
L
355/201
8

PLx
251/201
8
13
L
418/201
8

PLx
229/201
8
14
L
417/201
8

15

PLx
448/201
8
L

Titlul proiectului de lege
(poz. I-b-50)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la
Belgrad, la 4 decembrie 2017. (poz. I-a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Libaneze privind
cooperarea în domeniul militar, semnat la
Bucureşti, la 27 noiembrie 2017. (poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite
privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit
în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904

Obiectul de reglementare
europeană.

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în
domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie
2017. Acordul va servi ca bază legală pentru facilitarea
desfăşurării activităţilor bilaterale româno-sârbe, în
special a consultărilor politico-militare, a acordării de
consultanţă şi asistenţă de specialitate în cercetare şi
dezvoltare, repararea şi recondiţionarea armamentelor şi
echipamentelor pentru nevoile forţelor armate, a
participării unităţilor militare la exerciţii. Textul
Acordului conţine prevederi referitoare la: scop, domenii
de cooperare, forme de cooperare, aplicare, Comisia
militară mixtă româno-sârbă, planul de cooperare
militară bilaterală, aspecte financiare, jurisdicţie,
protecţia informaţiilor clasificate, obligaţiile Părţilor
rezultând din alte acorduri internaţionale, soluţionarea
disputelor şi prevederi finale.
Ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în
domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie
2017. Acordul conţine dispoziţii referitoare la scop,
domenii şi forme de cooperare, vizite, comitetul militar
mixt, prevederi generale privind exerciţiile comune,
obligaţiile părţilor privind exerciţiile comune, servicii de
telecomunicaţii, protecţia mediului pe timpul exerciţiilor
comune, aspecte financiare, aspecte legale, protecţia
informaţiilor clasificate, obligaţiile Părţilor rezultând din
alte acorduri internaţionale, soluţionarea disputelor şi
prevederi finale.

Stadiul

Observații

10.10.2018

CD - Adoptată pe
27.06.2018
S - Adoptată pe
08.10.2018

CD - Adoptată pe
27.06.2018
S - Adoptată pe
08.10.2018

CD - Adoptată pe
19.09.2018
S - Adoptată pe
15.10.2018

Legea nr.
253/2018

Legea nr.
254/2018

Legea
nr. 261/2018

Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.
603/201
8

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017.
(poz. I-b-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA SENAT CA PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ
Nr
.
cr
t

1

2

3

Nr.
înreg.

L
443/201
8

L
573/201
8

L
606/201
8

Titlul proiectului de lege

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-a-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
munițiilor. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Reglementarea
cadrului
juridic
necesar
asigurăriielaborării, implementării și monitorizării
politicii de tineret, participăriiactive și incluzive a
tinerilor la viața societății, la domeniile de interes pentru
aceștia, precum și acadrului juridic necesar dezvoltării
personale și profesionale a tinerilor conform necesităților
și aspirațiilor acestora.

Stadiul

Observații

S - ÎNV
Retrimis pt. raport
suplimentar
CD -

TDR:
15.10.2018

S - APAR
pt. raport
CD -

TDR:
24.10.2018

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei,
precum şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind S - JUR și MUN
nivelul administrației publice centrale și pentru procedura adopţiei, republicată, cu modificările și Pt. raport comun
CD modificarea și completarea unor acte normative. completările ulterioare.
(poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

TDR:
23.10.2018

Nr
.
cr
t

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD
IV. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
524/2011

1

L
616/2011

PLx
525/2011
2

L
617/2011

PLx
203/2013
3
L
241/2013
PLx
427/2012
4
L
393/2012

Titlul proiectului de lege
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)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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 pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual
de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport depus pe
Aprobarea contului general anual de execuţie a
data de 25.10.2012;
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
urmează să intre pe
contului general de execuţie a bugetului asigurărilor
OZ
pentru şomaj pe anul 2010.

CD +S
BUG CD +
BUG S

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.

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

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

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
428/2012
5

L
394/2012

PLx
413/2013
6

L
546/2013

PLx
414/2013
7

L
547/2013

PLx
411/2014
8

L
568/2014

Titlul proiectului de lege
(poz. I-c-4)
- 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 anual de
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011. (poz. I-c-5)
- 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 national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2012.
(poz. I-c-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Raport depus pe
Aprobarea contului general anual de execuție a
CD +S
data de 23.10.2013;
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a
BUG CD +
urmează să intre pe
contului general anual de execuție a bugetului
BUG S
OZ
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.

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

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

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public
în exerciţiul financiar al anului 2013.

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

CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

9

10

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
412/2014 stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2013. (poz. I-c-9)
L
569/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
PLx
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
562/2015
anual al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-10)
L
- Caracter: ordinar
350/2015
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

11

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
de execuţie a bugetului Fondului național unic de
191/2017
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2015.
L
(poz. I-c-11)
112/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

12

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
192/2017 stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015. (poz. I-c-12)
L
113/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

Stadiul

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

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

Aprobarea contului general anual de execuție al
bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1
milioane lei sub prevederile bugetare aprobate),
cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4
milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un
deficit în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile
încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub
prevederile bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei (cu
65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate).
Aprobarea contului general anual de execuție al
bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului
2015, cuprinzând venituri în sumă de 54.941,9 milioane
lei, cheltuieli totale în sumă de 54.705,0 milioane lei,
rezultând un excedent în sumă de 236,9 milioane lei.
Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel:
venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în
sumă de 54.609,4 milioane lei.

Observații

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
280/2017

13

L
363/2017

PLx
281/2017
14

L
364/2017

PLx
497/2018
15

L
612/2018

PLx
498/2018
16

L
613/2018

Titlul proiectului de lege
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)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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
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 de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2017.
(poz. I-c-15)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2017. (poz. I-c-16)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 16 noiembrie 2018 )

I. În perioada 12 – 16 noiembrie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 96 avize.
Cele 21 rapoarte depuse sunt:
14
 rapoarte de adoptare
7
 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 şi BPR:

8
0
9
4

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 641 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 66 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 31 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2018.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 1496 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

605



rapoarte suplimentare

115

48



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

25

818

678

TOTAL

31

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 12 - 16 noiembrie 2018
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

AVIZUL COMUN cu privire la audierea candidaților pentru
ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de
Supraveghere Financiară

1

Data
dezbaterii

Observaţii

13.11.2018

Raport de adoptare
(23/RC din 13.11.2018)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.418/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii
şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică – raport comun cu comisia pentru industrii

Guvern
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

25.09.2018

Raport de adoptare
cu amendamente
(603/R din
15.11.2018)

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.562/2018
1

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare
şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a
Guvern
metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu adoptat de
efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
Senat
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia pentru
mediu

06.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(592/R din 13.11.2018)

Denumirea proiectului

2

3

4

PLx.570/2018

Plx.607/2018

PLx.418/2018

Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea
23 parlam.
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
adoptat de
energiei din surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia
Senat
pentru mediu

06.10.2018

Raport de adoptare
(593/R din 13.11.2018)

Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare
care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animal – raport
comun cu comisia pentru agricultură

1 parlam.
respinsă
de Senat

07.11.2018

Raport de respingere
(600/R din 14.11.2018)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii
şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind
datoria publică – raport comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

25.09.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(603/R din 15.11.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a
vinului românesc

19 parlam.
adoptat de
Senat

18.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(594/R din 13.11.2018)

Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare
care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animal – raport
comun cu comisia pentru industrii

1 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2018

Raport de respingere
(600/R din 14.11.2018)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.439/2018

Plx.607/2018

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.416/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii - – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

23.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(604/R din 15.11.2018)

2

PLx.452/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2
care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent
Guvern
acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în adoptat de
administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului
Senat
Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative – raport comun cu comisia juridică

23.10.2018

Raport de adoptare
(605/R din 15.11.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare
şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a
Guvern
metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu adoptat de
efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
Senat
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia pentru
industrii

06.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(592/R din 13.11.2018)

Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea
23 parlam.
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
adoptat de
energiei din surse regenerabile de energie – raport comun cu comisia
Senat
pentru industrii

06.10.2018

Raport de adoptare
(593/R din 13.11.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

06.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(597/R din 13.11.2018)

VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.562/2018
1

2

PLx.570/2018

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.544/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
Guvern
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
adoptat de
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din
Senat
România – raport comun cu comisia pentru învățământ

VIII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.535/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
cercetării-dezvoltării-inovării
şi
producerii
de
mijloace
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei – raport comun cu comisiile pentru aparare și învățământ

Guvern
adoptat de
Senat

06.11.2018

Raport de adoptare
(598/R din 14.11.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
Guvern
nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
adoptat de
Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din
Senat
România – raport comun cu comisia pentru muncă

06.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(597/R din 13.11.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
cercetării-dezvoltării-inovării
şi
producerii
de
mijloace
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei – raport comun cu comisiile pentru aparare și sănătate

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare
(598/R din 14.11.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea
37 parlam.
educaţiei naţionale nr.1/2011

13.11.2018

Raport de respingere
(599/R din 14.11.2018)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.544/2018

PLx.535/2018

Plx.470/2018

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

AVIZ COMUN privind desemnarea candidatului pentru funcția de
director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES

13.11.2018

Raport de adoptare
(21/RC din 13.11.2018)

2

AVIZ COMUN asupra propunerilor Senatului, Camerei Deputaților,
Guvernului și Președintelui României pentru Consiliul Național al
Audiovizualului

13.11.2018

Raport de adoptare
(22/RC din 13.11.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.493/2017
/2018

Proiect de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare
(595/R din 13.11.2018)

2

PLx.553/2017
/2018

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 32 parlam.
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de adoptat de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(596/R din 13.11.2018)

3

RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaților pentru numirea
unui membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității.

13.11.2018

Raport de adoptare
(20/RC din 13.11.2018)

4

35 parlam.
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei
adoptat de
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti"
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(471/RS din
15.11.2018)

13.11.2018

Raport de respingere
(602/R din 15.11.2018)

06.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(604/R din 15.11.2018)

5

6

PLx.397/2018

Plx.352/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

4 parlam.
respinsă
de Senat

PLx.416/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii - – raport comun cu comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

7

PLx.452/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2
care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent
Guvern
acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în adoptat de
administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului
Senat
Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative – raport comun cu comisia pentru administrație

06.11.2018

Raport de adoptare
(605/R din 15.11.2018)

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

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.535/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
cercetării-dezvoltării-inovării
şi
producerii
de
mijloace
imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei – raport comun cu comisiile pentru sănătate și învățământ

Guvern
adoptat de
Senat

07.10.2018

Raport de adoptare
(598/R din 14.11.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

3 parlam.

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(601/R din 15.11.2018)

Plx.404/2018

XIII. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative
in domeniul justiției
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.542/2018

PLx.533/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul justiţiei

Guvern

12.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(590/R din 12.11.2018)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

Guvern

07.11.2018

Raport de adoptare
(591/R din 12.11.2018)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Este educația cu adevărat o prioritate națională?
Stimați colegi,
România ocupă un nedorit loc 5 în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul tinerilor care nici nu studiază și
nici nu sunt integrați în câmpul muncii iar acest lucru costă țara noastră nu mai puțin de 2 miliarde de euro, conform datelor
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. Este vorba de 376.000 de tineri între 18-24 de ani care nu muncesc și nici
nu urmează o formă de învățământ.
Aceste statistici, precum și cele legate de rata mare a abandonului școlar, sunt consecințele lipsei de viziune a
Ministerului Educației Naționale de-a lungul multor ani în care, unica preocupare a fost întărirea unui singur traseu
educațional, în care toți elevii sunt văzuți ca potențiali clienți ai universităților.
Obsesia Ministerului Educației Naționale de a ignora orice alte trasee educaționale a dus la distrugerea școlilor
profesionale și are drept consecință lipsa forței de muncă calificată din țara noastră. Subfinanțarea cronică a învățământului
contribuie pe deplin la atingerea acestor rezultate rușinoase pentru țara noastră. Lipsa consilierii în orientare profesională, slaba
pregătire a multor cadre didactice, infrastructura jalnică și învățământul bazat pe memorare și nu pe experimentare, produce în
fiecare an pierderi imense. De exemplu, din cei 140.000 de absolvenți de liceu din acest an, doar 86.818 l-au promovat și doar
19.400 de tineri au absolvit o formă de învățământ profesional. Raportul dintre aceste cifre vorbește de la sine.
În jurul nostru vedem alternative fericite pe care ar trebui doar să le adaptăm contextului românesc. Modelul german
de exemplu, și-a demonstrat eficiența în a crea profesioniști pentru piața muncii prin sistemul profesional dual. Mediul de
afaceri din țara noastră cere de ani buni dezvoltarea învățământului profesional, însă cifrele arată că Ministerul Educației
Naționale mimează un fals interes pentru acest domeniu. Angajatorii au cerut 45.036 de locuri în școli profesionale, numărul
realizat a fost de 27.909. În acest an școlar, agenții economici au oferit 6.146 de locuri pentru parteneriate în cadrul
învățământului dual, dar datorită lipsei de promovare, s-au ocupat doar 4.244. Nu este de mirare în aceste condiții ca
angajatorii să se orienteze spre alte țări pentru a găsi forța de muncă necesară.
Stimați colegi, urmează o nouă rectificare bugetară, o nouă șansă pentru a acorda educației ceea ce merită. Avem
nevoie de politici care să coreleze oferta educațională cu cererile reale ale pieței muncii. Avem de asemenea nevoie de o
dublare numărului consilierilor școlari care să facă orientare în carieră, ca să putem dezvolta trasee educaționale adaptate
elevilor. Învățământul profesional are nevoie de finanțare suplimentară și pentru a asigura internate gratuite elevilor care
provin din mediul rural, pentru a preveni abandonul școlar și săli de curs și ateliere moderne.
E important să susținem cu toții un învățământ modern, adaptat secolului XXI și să renunțăm la derapajele care duc
România în urmă cu 30 de ani, cum ar fi manualul unic și editura unică. Numai astfel, asigurăm o educație de calitate copiilor
noștri și le asigurăm integrarea deplină în societate.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Declarație politică
Doamnelor și domnilor, dragi colegi,
Declarația politică pe care o fac astăzi are un singur scop clar și foarte precis: comdamn ferm orice demers al actualei
puteri de a încălca sau amenința una din valorile democratice fundamentale și anume independența presei.
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Domnule Dragnea, dragi colegi din PSD, încetați să vă mai folosiți de instituțiile statului pentru a închide gura presei
independente care refuză să vă servească. Presa, domnilor, peste tot în lumea civilizată, e ”câinele de pază al democrației”, nu
câinele de companie al unui guvern sau altul.
Ați cerut investigații privind modul de finanțare al anumitor publicații. Mă gândesc la G4Media, Rise Project,
Realitatea tv, Hotnews, Press one, Digi24, Epoch Times și multe altele. Apoi, când v-a explodat valiza în față, ați somat
jurnaliștii de la Rise Project să-și dezvăluie sursele, invocând respectarea regulamentului european privind protecția datelor
personale și i-ați amenințat cu o amendă colosală. Doar că, ce să vezi, însăși Comisia Europeană apreciază că amenda pe care
platforma de investigație Rise Project ar urma să o primească ar fi ”un abuz de legislație”, un abuz în aplicarea regulamentului
privind protecția datelor personale. Presa a fost și trebuie să rămână un arbitru al cetății. Știu că aveți în ADN-ul vostru politic
frauda, că v-ați găsit și arbitri care au putut fi tocmiți, dar vă cer și vă rog să vă opriți din încerarea de a elimina, prin metode
murdare, toți acei arbitri onești. Ocupați-vă de treburile țării! Pentru asta sunteți aici. Pentru asta v-au votat oamenii. Ocupațivă de construcția și reparația drumurilor, de școli, de spitale! Lăsați și presa și justiția să-și îndeplinească menirea!
Știți, în epocă, Balzac spunea că pentru el ”Rusia este o autocrație care se sprijină pe alcool”. Parafrazându-l, eu aș
spune că România de azi se îndreaptă spre o autocrație care se sprijină pe abuz, minciună și fraudă.
Deputat
Pavel Popescu
***
Alegerea primarilor în două tururi - expresia democraţiei consolidate
Stimați colegi,
În România, după 1989, democraţia s-a instaurat şi consolidat având suportul necondiţonat al întregii populaţii.
Constituţia României a consfinţit principiile şi regulile democratice de participare a cetăţenilor la conducerea destinelor ţării şi
alegerea conducătorilor atât la nivel central, cât şi la nivel local. După aproape două decenii, clasa politică, din dorinţa de a
conserva sau de a monopoliza elementele conducerii locale, a decis ca primarii să fie aleşi într-un singur tur. Consider că, în
acest fel, a fost afectată competiţia electorală prin reducerea opţiunilor.
Ca urmare a acestui fapt s-a redus gradul de interes pentru alegerile locale, efectul fiind alegerea primarului chiar cu
10-15% din numărul total de alegători şi deci imposibilitatea de a realiza o majoritate care să-i sprijine acestuia acțiunile şi
programul electoral. Paradoxal, neparticiparea la vot are rolul de a favoriza unul din candidaţi, în condiţiile în care absenţa de
la vot prin redistribuire se transformă în avantaj pentru acel candidat şi anulează votul cetățenilor acordat celorlalți candidaţi.
Trebuie să eliminăm aceste neajunsuri şi să dăm posibilitatea organizării unor scrutine corecte, cu egalitate de şanse
pentru toţi candidaţii, având ca rezultat alegerea candidatului cu un program care răspunde necesităţilor şi năzuinţelor
cetăţenilor.
Săptămâna trecută, PNL a repurtat în plenul Camerei Deputaților o victorie importantă, reușind prin mobilizarea
partidelor de opoziţie, dar și a ALDE, să retrimită la comisii proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi.
Solicit, pe această cale, parlamentarilor din PSD să lase deoparte interesele politice de moment și să susțină acest proiect care
nu face altceva decât să întărească democrația și să crească gradul de reprezentativitate al aleșilor locali.
Alegerea primarilor în două tururi ar aduce în plus:
‐ Reducerea influenţei partidelor mari în alegerea primarilor şi organizarea unei competiţii reale;
‐ O mobilizare mai bună a cetăţenilor şi creşterea prezenţei la vot;
‐ Câştigătorii din turul doi vor avea o reprezentativitate mai mare în condiţiile creşterii prezenţei la vot;
‐ Se realizează o responsabilizare mai mare a câştigătorului în îndeplinirea programului propus, responsabilitate dată de
numărul mare de cetăţeni care l-au votat;
‐ Posibilitatea realizării unor majorităţi care să dea certitudinea îndeplinirii programului şi preluarea unor obiective ale
altor candidaţi (din turul I);
‐ Crearea oportunităţilor de a conduce administraţii locale pentru candidaţi care nu sunt afiliaţi politic – nu sunt
promovaţi de partide – dar care au capacitatea de a conduce, a administra şi a dezvolta localităţi, fiind apreciaţi de cetăţeni.
În viziunea PNL, o adevărată reformă a sistemului electoral trebuie să urmărească readucerea unei majorităţi a
cetăţenilor cât mai bine informate la urne. În ultimii ani, electoratul s-a schimbat, mijloacele de informare și comunicare s-au
diversificat, astfel încât trebuie să adaptăm sistemul electoral şi să oferim o competiţie reală între candidaţi, din care să rezulte
o imbunătăţire a conducerii autorităţilor locale. În acest sens, PNL va milita în permanenţă pentru respectarea valorilor şi
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principiilor democratice, egalitatea de şanse în cadrul competiţiilor electorale şi consolidarea democraţiei autentice şi
eficiente. Actuala clasă politică trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să voteze revenirea la sistemul de alegere a
primarilor în două tururi de scrutin! Doar așa vom putea aduce administrația locală cât mai aproape de nevoile cetăţenilor şi
vom putea contribui la dezvoltarea comunităţilor locale.
Deputat
Victor Paul Dobre
***
La 3 ani de la tragedia Colectiv, în România încă se moare cu zile
din cauza birocrației și incompetenței
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Au trecut trei ani de la dezastrul Colectiv, dar în România gestionată de PSD încă se moare cu zile din cauza
incompetenței și birocrației. Ocupați doar să-l salveze pe Dragnea de pușcărie, PSD-iștii au arătat că n-au învățat nimic din
această tragedie. În continuare locații publice funcționează fără autorizații de incendiu, în continuare lipsesc clinicile
specializate în tratamentul arșilor, în continuare se moare mai mult din cauza infecțiilor din spitale decât din cauza bolilor
pentru care pacienții ajung în spital. Încă un tânăr cu arsuri foarte grave a fost răpus, zilele trecute, de birocrație și de
incompetență. De birocrație pentru că a fost nevoie de un spectacol grotesc, din care n-au lipsit nimic măcar lacrimile
ministrului Sănătății, pentru ca el să aibă parte de tratament adecvat, dar și de incompetență pentru că acest tânăr și-a găsit
sfârșitul din cauza infecțiilor cu două bacterii pe care le-a luat în timpul în care era pasat prin spitalele românești, la fel ca în
filmul “Moartea domnului Lăzărescu”.
Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, un nou caz paradoxal l-a avut în centru pe un iubit actor, care era cât pe aici să își
piardă viața și el din cauza birocrației și incompetenței PSD. Ajuns de urgență într-un spital de provincie, n-a avut cine să-l
opereze...
Deși peste tot este nevoie de cadre medicale, sute de tineri medici din România iau în fiecare an calea străinătății
pentru că numărul de posturi scoase la concurs pentru rezidențiat este de aproape trei ori mai mic decât numărul de solicitanți,
iar numărul de adeverințe și ștampile de care un doctor are nevoie ca să profeseze în Vest e infinit mai mic decât în România.
La toate astea se adaugă cazurile bolnavilor ajunși să fie transportați în străinătate pe targă în avioane de linie, pline cu
turiști, ca niște refugiați de război, sau cazurile celor rămași fără imunoglobulină sau insulină pentru că vreun birocrat de la
vreo casă de sănătate vrea ștampilă albastră pe formular verde și nu ștampilă roșie pe formular alb. În plus, PSD tocmai
renunță la construirea spitalelor regionale cu bani de la UE, pentru că nu-i profitabil. E greu să iei șpagă din bani europeni, așa
că PSD mai bine face un parteneriat pe persoană fizică și mai face niște studii de fezabilitate … că de spitale nici vorbă.
În tot acest timp, în România lui Dragnea se moare cu zile pentru că singurul obiectiv al PSD este fuga de pușcărie și
subordonarea totală a justiției. Sănătatea - ca domeniu de competență al statului - nu mai este decât o vacă de muls din care
PSD și prietenii săi jefuiesc tot ce pot. Vezi cazul lui Sebi Ghiță, cel care continuă să încaseze milioane de euro fără licitație
pentru celebrul card de sănătate, sau cazul Hexi Pharma, unde s-au vândut întregii țări soluții pentru dezinfectare cu diluții
demne de homeopatie.
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Îi cer premierului Dăncilă să verifice ce se întâmplă la Ministerul Culturii și Identității Naționale!
Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Am constatat cu stupoare faptul că actualul ministru al culturii, domnul George Ivașcu, în loc să se ocupe așa cum
ar trebui de cel mai important eveniment al anului, Centenarul Marii Uniri, dar și de conservarea, recondiționarea și punerea în
valoare a monumentelor istorice și a siturilor arheologice care au o importanță istorică deosebită pentru poporul român,
dumnealui dă avize favorabile pentru construcții aflate pe terenuri la doar câțiva metri de unele obiective istorice cu o
valoare inestimabilă!
Astfel, una dintre cele mai mari și importante descoperiri arheologice din județul Constanța, respectiv Poarta
Mare a cetății Tomis, în loc să fie valorificată din punct de vedere istoric, cultural, muzeistic, și, bineînțeles, turistic, urma a fi
acoperită de o construcție foarte mare, care s-ar fi aflat în proximitatea acestui important vestigiu istoric, prin "bunăvoința" și
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"grija" ministrului culturii. Susțin acest lucru deoarece ministrul Culturii, domnul George Ivașcu, și colegii săi din minister, au
dat în luna iunie a acestui an, un aviz favorabil (nr. 247/U/2018) pentru PUD-ul construcției care urma să fie ridicată la doar
0,87 metri în vecinătatea monumentului istoric Grupa A - Poarta principală a cetăţii Tomis - Poarta mare nord-est!
Cu alte cuvinte, reprezentanții Ministerului Culturii și Identității Naționale au găsit de cuviință să fie de acord cu
ridicarea unei construcții într-o zonă unde se află un sit arheologic de o mare importanţă pentru comunitatea constănțeană! Mai
mult decât atât, acești reprezentanți ai ministerului, împreună cu ministrul George Ivașcu, ar fi trebuit să fie preocupați în
primul rând de importanța istorică a acestei descoperiri arheologice deosebite și nu să se comporte ca niște simpli funcționari
ai unei instituții care se ocupă strict de urbanism și amenajare a teritoriului!
Doamnelor și domnilor deputați,
Realizarea unei astfel de construcții, așa cum a fost ea aprobată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, nu
răspunde nicidecum interesului public de a proteja şi pune în valoare monumentul istoric Poarta de nord-est (principală) a
zidului de incintă al Cetăţii Tomis!
În plus, ridicarea unei clădiri, exact lângă această Poartă a cetății Tomis, ar reduce, în mod indubitabil, posibilitatea
conservării şi punerii în valoare a monumentului respectiv!
În aceste condiții, vă întreb, domnule ministru George Ivașcu, cum este posibil ca un ministru al culturii să dea
astfel de avize favorabile?!
Care mai este, de fapt, rolul unui ministru al culturii, care dă avize absolut revoltătoare pentru construcții în
locuri nepermise?! Oare nu ar trebui în speță să vă ocupați de cu totul altceva, și anume să promovați cultura, istoria
și conservarea monumentelor și a vestigiilor?!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Centenarul Marii Uniri – un proiect aruncat în derizoriu de actuala coaliţie de guvernare
Stimați colegi,
„Istoria este un tribunal în care se judecă popoarele şi naţiunile” spunea Nicolae Iorga. Centenarul Marii Uniri ar fi
trebuit să reprezinte o emoţie puternică pentru fiecare dintre noi. Marea Unire, eveniment sublim al istorie şi desăvârşirii
noastre naţionale, trebuie să fie un moment de reflecţie pentru ceea ce au făcut înaintaşii noştrii, cărora le datorăm respectul
nostru profund, pentru cugetul, curajul, onoarea şi dragostea de ţară.
Privesc cu mândrie şi recunoştinţă spre trecut, şi cu încredere şi speranţă spre viitor, un viitor pe care noi, ca naţiune,
alegem să-l construim. Unitatea ar fi trebuit să guverneze societatea în An Centenar, pentru că 2018 este, prin excelenţă, un
îndemn la unitate, solidaritate, cumpătare şi mândrie naţională. Cred că naţiunea română are resurse umane şi materiale pentru
a-şi îndeplini idealurile. Nimeni nu le poate lua românilor curajul, jertfa şi spiritul de sacrificiu, elemente adânc înrădăcinate în
fiinţa naţională. Din nefericire, coaliţia de guvernare a demonstrat puţină responsabilitate şi maturitate. Îmi doresc o Românie
stabilă având în centrul ei cetăţeanul. Avem nevoie de profesionalism şi responsabilitate în ceea ce facem şi ne propunem să
facem, de încredere şi devotament faţă de valorile noastre comune. Ţara noastră este un partener de încredere, respectat la
nivelul instituţiilor din care face parte, prin modul cum şi-a îndeplinit atribuţiile. România nu are nevoie de egoism, şi, mai
ales de egoism politic, nu are nevoie de lupte interne care să servească interese personale.
Momentele de inflexiune politică şi „luptele de partid” au dominat agenda politică a ţării. Cei care guvernează s-au
concentrat pe interese personale şi mai puţin pe cele naţionale. Nu există nici o investiţie de substanţă care să demonstreze, cel
puţin la nivel simbolic, ideea de Unire. Declaraţiile lipsite de conţinut şi substanţă au primat în faţa lucrurilor concrete.
În final, cuprins de mâhnire, constat că Centenarul Marii Uniri este un subiect aruncat în derizoriu de actuala coaliţie
de guvernare.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Legislația în vigoare cu privire la PFA-uri nu încurajează crearea de locuri de muncă!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
În condițiile în care România se confruntă de ceva vreme cu o criză acută a forței de muncă, consider că și legislația cu
privire la crearea de noi locuri de muncă trebuie actualizată și adaptată noilor cerințe și situații.
Astfel, având în vedere faptul că modul în care au fost reglementate, în anul 2008, activităţile economice desfășurate
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, tinde să nu mai corespundă
realităților economice actuale, consider că trebuie modificată legislația aflată în vigoare pentru a putea corespunde noilor
cerințe. În acest sens, am inițiat și depus în Parlamentul României, spre dezbatere și adoptare, Propunerea legislativă pentru
modificarea alin.(1) al art. 17 și alin.(2) al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
Am considerat absolut necesar acest demers legislativ deoarece limita impusă pentru persoanele fizice autorizate, de a
nu depăși 3 angajați în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii, creează
disfuncții majore în dezvoltarea PFA-urilor, iar același lucru este valabil și pentru limita de 8 angajați, impusă întreprinderilor
individuale.
Doamnelor și domnilor deputați,
Ținând cont de faptul că piața muncii din România se confruntă din ce în ce mai mult cu o criză a forței de muncă, iar
acest lucru reclamă o mai mare flexibilitate a legislației în privința contractelor de muncă, propun modificarea art.17 și art. 24
din Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în vederea majorării limitelor, după cum urmează:
pentru persoane fizice autorizate numărul de angajați să crească de la 3 la 5, iar în cazul întreprinderilor individuale,
numărul de angajați cu care se poate încheia un contract de muncă să crească de la 8 la 15. Consider că aceste măsuri
vor sprijini în mod real creșterea numărului de contracte de muncă din economie, în mod special în zonele defavorizate
economic, unde numărul persoanelor fizice autorizate și al întreprinderilor individuale este mult mai important decât al
întreprinderilor mici și mijlocii, și vă invit pe toți colegii parlamentari să susțineți această inițiativă legislativă care vine, în
mod evident, în sprijinul micilor întreprinzători și, implicit, al economiei românești.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
“Moldova Contează – Povestea merge mai departe!”
Stimaţi colegi,
In anul Centenarului, după numeroase încercări de blocare și tergiversare, după respingeri sistematice ale
amendamentelor la legile bugetelor de stat din ultimii ani, iată că miercuri, 7 noiembrie, putem afirma că în Camera
Deputaților s-au făcut primii pași spre asigurarea unui climat de normalitate în raport cu regiunea Moldovei.
Grație eforturilor și presiunilor făcute de reprezentații opoziției legea privind finanțarea Autostrăzii A8, Iași-Tg.Mureș
a fost adoptată și astfel Guvernul PSD este efectiv obligat, constrâns, să deblocheze proiectul și să intre în teren!
Partidul Național Liberal este consecvent în privința deciziilor asumate și deși mulți priveau cu reticență prioritizarea
Autostrăzii Iași-Tg.Mureș, iată că noi, liberalii, reușim și din opoziție să luptăm pentru acest obiectiv!
Vreau să îi asigur pe toţi ieşenii, pe toți moldovenii că pentru Partidul Naţional Liberal acest obiectiv de infrastructură
este prioritate naţională şi toţi parlamentarii liberali vom continua să facem lobby, să punem presiune pe autorităţi si să căutam
pârghiile legale pentru concretizarea autostrăzii şi altor proiecte de infrastructură secundare: șosele ocolitoare pentru
reședințele de județ și drumuri de viteză care să conecteze orașele la autostradă în deplină siguranță!
Avem o frumoasă victorie de etapă, dar până la primul km de drum european trebuie insistat și nu trebuie slăbită
presiunea pe Guvern pentru alocarea fondurilor, căci nu trebuie uitat ca avem un pact national care obligă statul să aloce 6%
din PIB pentru Educație și cu toate astea greu guvernele au alocat 3% și ne-am angajat că alocăm anual 2% către Armata
Română și nici aici Guvernul PSD nu și-a îndeplinit misiune! Avem numeroase precedente de legi care nu sunt puse în
aplicare fie din rea voință, fie din dezinteres și știm cu toții că Guvernele lui Dragnea au prăduit țara cu pomeni electorale și
sinecuri, au secat finanțele publice și au îndatorat populația cât pentru două generații.
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Uniunea Europeană ne invită efectiv să le accesăm fondurile nerambursabile, dar Partidul Social Democrat refuză
obsesiv să depună documentațiile pentru marile proiecte naționale: autostrăzi, spitale regionale, modernizarea infrastructurii
feroviare, metrou, poduri peste Dunare, etc. Inițial am fi tentați să îi acuzăm de incompetență, dar în realitate adevăratul
obstacol este miza economică: fondurile europene sunt atent monitorizate de către Bruxelles și este tot mai greu să te înfrupți
direct sau prin firme căpușă, în schimb prin parteneriate publice private lucrurile sunt gestionate de autorităților române,
departe de vigilența auditorilor europeni. Nu vă imaginați că România duce lipsă de specialiști, ei sunt în toate ministerele, dar
presiunea politică și firmele abonate blochează toată dezvoltarea țării!
Un alt aspect de luat în calcul este potențialul electoral, căci nu trebuie să fim naivi și să nu conștientizăm că mulți vor
încerca să capaciteze politic acest măreț proiect, mulți îi pun deja bețe în roate din invidie și frustrare, iar alții îl vor tergiversa
până în preajma alegerilor pentru a-l transforma în rampe de lansare politice, dar oamenii de rând, moldovenii noștri s-au
săturat de demagogie și trândăvie! O spun răspicat peste tot: Moldovei nu îi lipsesc politrucii, ci politicienii de bună credință,
căci un parteneriat durabil şi onest este când politicienii de bună credinţă şi cetăţenii implicaţi îşi dau mâna pentru binele
comunităţii! Nouă ne pasă și prin votul din plenul Camerei Deputaților le-am demonstrat tuturor că Moldova Contează și nu
vrem decât să fim tratați cu demnitate și respect!
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***
Noua lege a pensiilor făcută doar pentru televiziuni!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Încă din anul 2015, PSD a promis că va propune spre aprobarea Parlamentului o nouă lege a pensiilor, mai bună, mai
dreaptă, care să înlăture orice discriminări și injusteți între oameni care au muncit o viață întreagă. Odată cu plecarea lui Victor
Ponta, a dipărut și proiectul de lege cu care se lăuda doamna Rovana Plumb. E drept că domnia sa se tot lăuda cu un proiect pe
care nu-l văzuse nimeni și asupra căruia avem îndoiala că nu a existat niciodată.Nici când PSD l-a susținut pe Dacian Cioloș ca
prim-ministru și a avut chiar un viceprim-ministru priceput la politici sociale, PSD nu a reușit să găsească un proiect de lege
bun pentru pensionari. În aceste condiții, după alegerile din 2016, doamna Olguța Vasilescu a scotocit bine prin sertarele
prăfuite și a reușit să facă, până la urmă, o încropeală, pe care domnia sa o numește revoluția pensiilor.
Stimați colegi. Proiectul de lege privind sistemul public de pensii care s-a depus la Parlament, este un proiect care nu
reușește să rezolve cea mai mare problemă a sistemului de pensie și anume inechitățile pe care le trăiesc oamenii. De peste 20
de ani, nici un guvern nu a reușit să construiască un sistem de pensii care să pună pe trepte corespunzătoare, pensionarul care a
muncit 15 ani, pe cel care a muncit 30 de ani sau pe cel care a muncit peste 40 de ani. Este de condamnat că și astăzi cel care a
muncit 15-20 de ani câștigă o pensie similară sau chiar mai mare decât colegul lui care a muncit 40 de ani. Au fost chiar mai
multe situații ca cel care a muncit mai puțin a obținut o pensie mai bună, doar pentru că a ieșit la pensie într-un moment
favorabil. Legea care este acum în vigoare a încercat să repare o parte dintre aceste probleme. Pe unele le-a rezolvat, pe altele
le-a agravat și mai tare! Ne așteptam cu toții ca după aproape 4 ani de când PSD a promis o lege corectă a pensiilor să avem pe
masa comisiilor din Parlament un proiect bun, de care să se bucure toată lumea. Din păcate, nu mi-a luat prea mult timp să
observ că proiectul propus de doamna Olguța Vasilescu este chiar mai prost decât legea în vigoare, deoarece va crea profunde
inechități pentru peste 3 milioane de pensionari! Păcălindu-i pe oameni că legea va instaura o pensie minimă, raportată la
salariul minim pe economie, de fapt PSD duce cu forța peste 60% dintre pensionari în categoria pensiei de subzistență! Mai
mult, legea îi avantajează pe cei care au muncit puțin, adică minimum 15 ani, și pe un salariu mic și îi sancționează pe cei care
au muncit peste 25 de ani. Și unii și alții vor avea pensii aproximativ egale! Normal este ca fiecăruia să i se dea exact în funcție
de cât a muncit și ce salariu a obținut în activitate! Ori, legea PSD nu corespunde acestui criteriu pentru mai mult de jumătate
dintre pensionari.
Stimați colegi din PSD. Ați propus o lege pe care să o tot promoveze doamna Vasilescu, duminica seara pe la
televiziuni! Vă solicit să încetați să mai păcăliți oamenii că voi veți aduce justiție socială! Vă solicit să nu mai mințiți! Vă
solicit să acceptați dialogul real pe această lege și să nu vă mai bateți joc de părinții și bunicii noștri. Lor le datorăm România
pe care noi o avem astăzi și au dreptul la o viață decentă acum, nu peste 4-5 ani când vrea PSD.
Deputat
Claudiu Răcuci
***
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Incompetenții lui Dragnea îngroapă proiectul spitalului regional la Craiova!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Guvernul Dăncilă trebuie demis cât mai repede! Fiecare zi care mai trece cu această gașcă de incompetenți la
conducerea țării, ne costă miliarde de euro și ne distruge orice proiect de modernizare a țării. Au trecut doi ani de când
monstruoasa coaliție PSD-ALDE a păcălit populația cu promisiuni ademenitoare, dar utopice. Au promis venituri mai mari
pentru populație și o viață mai ușoară pentru toți. Au oferit, însă, creșteri nesemnificative de venituri, dar prețuri și de două ori
mai mari. Oamenii trăiesc mai prost decât în urmă cu doi ani. Au promis investiții publice la care nici regimul Ceaușescu nu sar fi încumetat să se gândească, însă, de doi ani, dispar unul câte unul proiectele la care s-a muncit în anii precedenți și pentru
care s-au cheltuit sute de milioane de euro. Au îngropat proiectul Autostrăzii Olteniei, transformându-l în prima etapă doar
într-un drum expres, mai scump și mai ineficient, dar care, într-un final, nu se va mai realiza niciodată. Au distrus proiectul
Autostrăzii Pitești-Sibiu, cea mai așteptată autostradă din țară, pentru că au încercat să-i păcălească pe cei din Comisia
Europeană cu studii și proiecte prost făcute. Au abandonat proiectul Autostrăzii Unirii, culmea, tocmai în anul în care
sărbătorim Centenarul Marii Uniri, argumentând că traversarea Carpaților ar costa mult prea mult. Au îngropat proiectul
Autostrăzii Comarnic-Brașov, pe care ba o făceau în parteneriat public-privat, ba din împrumuturi de la Banca Mondială,
pentru ca într-un final să nu se mai facă deloc. Pentru că au abandonat orice proiect de modernizare a căilor ferate, să nu ne
mai mirăn când trenurile cad după poduri sau când trenul ajunge în gară cu mai puține vagoane decât a plecat. Au abandonat
reabilitarea și modernizarea școlilor și nu le pasă deloc de faptul că infrastructura sanitară este la fel ca în urmă cu peste 30 de
ani.
Stimați colegi. Proiectul spitalului regional de la Craiova a fost abandonat, cel puțin pentru următorii 5 ani, din
incompetența Guvernelor Dragnea! Din păcate, nu este singurul spital care nu se va mai face, căci noi, oltenii, nu ne-am fi
supărat dacă s-ar fi construit spitale mari, mai întâi la Cluj, Iași sau în alte județe și am fi rămas noi ultimii. Proiectele pentru
toate cele 8 spitale regionale au fost distruse de niște miniștri analfabeți funcțional, care nici măcar după hârtie nu știu să
citească ceea ce le scriu alții. Degeaba a bocit doamna Corina Crețu și a avertizat, încă de anul trecut, că vom pierde banii
gratuiți pentru aceste spitale. Niciun ministru nu a mișcat vreun deget pentru ca aceste spitale să se realizeze. Doamna Rovana
Plumb, cunoscută pentru priceperea sa de a distruge orice instituție pe care a condus-o, ne consolează că din banii europeni pe
care-i putem lua până în anul 2023, abia dacă se vor putea realiza studiile de fezabilitate!
Stimați colegi. Guvernelor PSD-ALDE le trebuie minimum 7 ani numai ca să facă un proiect! Dacă am ”îndrăzni să
credem” că PSD ar putea să construiască un spital, atunci ne putem imagina că va mai dura încă 10-15 ani până vom avea un
spital regional în inima Olteniei, la Craiova! Nu mai încape vreo urmă de îndoială, că eșecul total al realizării spitalelor
regionale, arată la câtă bătaie de joc ne supune o guvernare profund incompetentă: în timp ce în Germania, Franța sau Italia un
spital de mare capacitate se construiește în 2-3 ani, cu PSD la guvernare, un spital regional nu se face nici măcar în 20 de ani!
Cu o creștere economică mai mare decât media europeană, cu peste 30 de miliarde de euro necheltuite încă din
fondurile europene și cu 10 miliarde de euro împrumutați în acest an Guvernul Dragnea 3 a reușit contraperformanța de a ne
duce la cel mai slab ritm investițional din ultimii 15 ani, adică de 1,5% din PIB, în primele 10 luni. Acesta este motivul pentru
care România, în loc să progreseze, în loc să se modernizeze, pare că a luat-o înapoi, către anii 90. De aceea, PSD, Dragnea,
Dăncilă, Vâlcov, Olguța, Plumb și toată gruparea de incompetenți din jurul lor trebuie trimisă în șomaj, pe termen lung, pentru
că, în economia reală, nu i-ar angaja nimeni!
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Diferențe esențiale dintre România condusă de PSD și cum ar arăta România condusă de PNL
Domnule președinte, stimaţi colegi,
PSD este la guvernare nu de 2 ani, așa cum spun unii, ci de peste 6 ani și jumătate, mai precis din luna aprilie a anului
2012. PSD a avut guvernele conduse de Victor Ponta, a susținut și condus guvernul de tehnocrați, în care PSD a avut chiar
viceprim-ministru și, de doi ani, schimbă guverne și miniștri în funcție de mofturile și interesele președintelui de partid. În
peste 6 ani și jumătate, nu s-a demarat niciun proiect major de investiții, nu s-au atras mai nimic din fondurile europene
aferente cadrului financiar 2014-2020, nu s-au construit spitale, nu s-au modernizat școli, nu s-a făcut practic nimic pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru români. Pentru a ascunde incomopetența și neputința, PSD se laudă că a majorat unele
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venituri ale populației, însă oamenii se uită în sacoșa de cumpărături și constată că sunt și mai săraci, din cauza creșterii
amețitoare a prețurilor.
Stimați colegi. Ori de câte ori PSD s-a aflat la guvernare, țara nu a avansat, ci a involuat, adică s-a pierdut și ceea ce se
construise bine. Din păcate, această caracteristică a PSD nu este numai la nivel central, ci și la nivelul administrației locale.
Unde avem comunități locale conduse de primari roșii, subdezvoltarea este la ea acasă: școlile sunt ignorate, străzile sunt pline
de gropi, utilitățile nu există, iar numărul de beneficiari de ajutor social este mare. Acolo unde soarta comunităților locale este
condusă de un primar PNL, lucrurile sunt exact pe invers: strada, școala și spitalul sunt renovate, mediul de afaceri se dezvoltă,
proiectele pe bani europeni nerambursabili vin unul după altul, iar ajutoarele sociale sunt puține, pentru că oamenilor li se
oferă locuri de muncă cu salarii bune.
Stimați colegi. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați aflat despre constituirea Alianței Vestului. Este vorba despre o
alianță creată între cei mai performanți primari din România, respectiv între primarii PNL ai municipiilor Cluj Napoca, Oradea,
Arad și Timișoara, care s-au săturat să mai aștepte rezultate concrete și nu vorbe, de la Guvernul PSD-ist de la București.
Împreună, cele 4 orașe, cele mai dezvoltate din România, vor să construiască împreună infrastructură de transporturi modernă
și rapidă, infrastructură de comunicații și să stimuleze și mai puternic investițiile private, românești sau străine. Oricum, cele 4
orașe s-au desprins cu totul de România, dacă ne uităm la viteza cu care se modernizează și la nivelul salariilor pe care le
câștigă angajații. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a privit cu mare deschidere inițiativa celor 4 primari PNL, care au
demonstrat deja, în orașele lor, că au construit o viață mai bună pentru cetățeni: școli și universități moderne, spitale renovate
și dotate cu aparatură modernă, străzi reabilitate și locuri de parcare, clădiri reabilitate și utilități pentru toți locuitorii. Dacă ar
fi să pariez, atunci aș spune că Emil Boc va face metrou în Cluj Napoca mult mai repede decât va face Guvernul autostrăzile
Moldovei! Diferența orbitoare dintre neputința politicienilor PSD și performanța aleșilor locali ai PNL se vede și în Moldova.
De pildă, sucevenii văd cu ochii lor ce înseamnă să ai un primar și un președinte de consiliul județean PNL și compară acest
lucru cu unele județe învecinate. Diferențele sunt incontestabile! Dacă modernizarea județului și municipiului Suceava merge
cu pedala de accelerație apăsată la maximum, nu același lucru putem spune despre cea mai mare parte a Moldovei, unde
lucruri se mișcă cu greutate și ghidate parcă de principiul: un pas înainte și doi pași înapoi.
Stimați colegi. România nu mai poate aștepta ca PSD să se reformeze și să guverneze în interesul cetățenilor. Nu au
reșit să se schimbe în 29 de ani, cu siguranță nu vor reuși niciodată! Astfel, este de datoria Partidului Național Liberal să
înlăture de la guvernare acest partid păgubos, învechit și cu metehne grele și să conducă țara pe drumul european al
modernizării, pe care cu toții îl așteptăm de aproape 3 decenii.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Domnul Daea să-și ceară singur remanierea!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
De mai bine de o lună, domnul Liviu Dragnea promite că va face o remaniere cu multe ”surprize”, pentru a înlocui pe
miniștri care au făcut praf actul de guvernare. Domnia sa ar cam trebui să se grăbească, pentru că mai sunt doar două luni până
când cei mai incompetenți miniștri pe care i-a avut vreodată România vor trebui să prezideze întâlnirile Consiliului de miniștri
ai Uniunii Europene. Lumea râde de Andrușcă pentru că nu poate să vorbeasc. Se fac glume pe seama miniștrilor de la
transporturi sau fonduri europene. De asemenea, toată lumea așteaptă ca ministrul de la justiție, care a dus independența
justiției în urmă cu 20 de ani și care s-a pierdut între Lazări, să fie dat afară. Din păcate, nu am auzit nici măcar la nivel de
zvon ca domnul Petre Daea să fie pe vreo listă de remaniere.
Stimați colegi. Nu cred că am avut în ultimii 29 de ani un ministru al agriculturii care să facă atât de mult rău
sectorului pe care îl conduce! A distrus cu totul zootehnia românească, nu numai prin incapacitatea de a limita extinderea
pestei porcine, ci și pentru sectorul ovinelor sau pentru bovine. Niciodată românii nu au mâncat atâta carne, lapte, brânză și
ouă din importuri, în vreme ce crescătorii de animale dispar, unul câte unul!
Apoi, deși s-a lăudat că el este cel mai priceput ministru la acordat subvenții, a reușit să facă praf și singurul lucru care
mergea de la sine în agricultură! Subvenția pentru motorină nu s-a plătit decât în procent de 70%, iar subvenția suplimentară
de 23 de euro s-a dovedit o mare minciună!
Stimați colegi. Deși au fost și sunt bani europeni pentru investiții și deși PSD a promis că va iriga peste 2 milioane de
hectare, abia dacă s-au deschis câteva stații de pompare, care nu asigură apă decât pentru câteva zeci de mii de hectare. În
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jumătate din țară nu se pot face însămânțări din cauza secetei, iar cei mai mulți fermieri nu au bani pentru lucrările de toamnă,
pentru că ministerul nu a făcut nimic ca să-i ajute să își vândă produsele la prețuri bune.
Știm cu toții că domnul Petre Daea este preferatul și protejatul domnului Dragnea și am înțeles cu toții de cel îl iubește
președintele PSD atât de mult, atunci când a izbucnit pesta porcină, iar Teleormanul a fost ocolit de boală, până și-au vândut
unii porcii. Dacă domnul Daea ar renunța la minciuinile pe care le propagă zilnic în spațiul public și dacă ar avea măcar o
minimă demnitate, atunci s-ar duce singur și și-ar cere remanierea, recunoscând că a pus pe butuci aproape tot sectorul agricol
din România.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Pentru construcția autostrăzilor Pitești-Sibiu și Ungheni-Iași-Târgu Mureș
amânările nu mai pot fi acceptate
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Miercuri, 7 noiembrie, în Camera Deputaților a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare Proiectul de Lege privind
aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii. Aceasta va fi construită cu fonduri
europene nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat. Parlamentarii Partidului Național Liberal au solicitat și au reușit să
pună pe ordinea de zi acest proiect crucial, atât la Comisia de Transporturi, cât și la plenul Camerei Deputaților. În timpul
dezbaterilor, au fost colegi care au întrebat de ce este necesară o lege specială pentru a-i spune Guvernului că trebuie să își facă
datoria și să construiască această autostradă. Până la urmă, aproape toți deputații au înțeles că, în condițiile în care Guvernele
PSD, aflate la putere de peste 6 ani și jumătate, nu au construit nimic în România, actualul Cabinet trebuie obligat prin lege să
demareze proiectele pentru realizarea infrastructurii de transporturi și tot prin lege să i se impună și termene precise pentru
execuția acestora.
Stimați colegi,
Am votat acest proiect de lege, inițiat de un grup de 71 parlamentari, printre care mă regăsesc și eu, deoarece, așa cum
am demonstrat în întreaga mea activitate de deputat, consider că, fără a deține o infrastructură de transporturi de calitate,
economia României nu va putea crește în mod sănătos. Fără autostrăzi și drumuri moderne, fără căi ferate rapide, fără
aeroporturi și porturi care să corespundă standardelor actuale, produsele și serviciile românești vor rămâne în continuare
necompetitive iar investitorii străini se vor orienta spre alte zone.
Ca deputat de Argeș, atunci când am votat pentru Autostrada Unirii nu am putut să nu mă gândesc și la realizarea celei
mai necesare investiții în domeniu din România, tronsonul Pitești-Sibiu al Autostrăzii A1. Este proiectul meu de suflet, dar și
proiectul de care depinde creșterea economică a regiunilor din Sudul Carpaților. Este obiectivul pentru care în anul 2008
studiile de fezabilitate erau finalizate, pentru care, la începutul anului 2012, licitațiile puteau fi demarate, dar pe care
Guvernele formate ulterior de PSD l-a compromis în totalitate. Pe de altă parte, Autostrada Ungheni-Iasi-Târgu Mureș este
investiția care va ajuta regiunea Moldovei să iasă din starea actuală de sărăcie.
Cele două autostrăzi ar fi trebuit să unească, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri, provinciile istorice ale
României, atât între ele, cât și cu Vestul Europei, să aducă în țară investitori străini și să contribuie la crearea de locuri de
muncă bine plătite. Amândouă pot fi construite cu fondurile europene nerambursabile care ne stau la dispoziție, așa cum de
mai multe ori a confirmat doamna Corina Crețu, Comisarul European pentru Politica Regională. Din păcate, Guvernele PSDALDE le-au ratat până în prezent pe amândouă.
Stimați colegi,
Este bine că Parlamentul a adoptat o asemenea lege. Votul favorabil acordat de reprezentanții tuturor grupurilor
politice poate fi considerat drept o decizie istorică, de consens național, în urma căreia, indiferent cine va guverna România de
acum înainte, indiferent de interesele și orgoliile liderilor naționali sau locali ai partidelor parlamentare, marile proiecte de
infrastructură ar trebui să fie realizate având drept temei numai argumente de interes național. În acest sens, este de remarcat
faptul că până și domnul Varujan Vosganian, care a vorbit în numele ALDE, partenerul fidel de guvernare al PSD, a declarat
miercuri că partidul sau va condiționa votul asupra bugetului pentru anul 2019 de alocarea corespunzătoare a fondurilor pentru
construcția de autostrăzi. Această poziție este de apreciat, însă dacă senatorii și deputații ALDE sunt preocupați cu adevărat de
binele național, ar trebui fie să se retragă de urgență din cea mai păguboasă coaliție de guvernare care a condus țara după 1989,
fie să voteze pentru adoptarea moțiunii de cenzură pe care PNL o va iniția în această sesiune parlamentară.
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România trebuie să revină la starea de normalitate, în care Parlamentul să se întoarcă la principala sa prerogativă,
adoptarea legilor, iar Guvernul, care este autoritatea publică a puterii executive, să renunțe la modificarea peste noapte a
acestora și să se ocupe de aducerea la îndeplinire a prevederilor legilor votate de Parlament. Din ceea ce ne-au demonstrat până
acum Guvernele PSD-ALDE, optimismul provocat de adoptarea Legii privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada
Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii nu poate fi decât unul reținut. Prin urmare, consider că trebuie să-i cerem cu toții
Guvernului să demareze de urgentă construcția celor două autostrăzi și să demonstreze că pentru aniversarea Centenarului
Marii Uniri știe să facă mai mult decât statui și petreceri câmpenești. Dar știe oare?
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Pericolul unei noi crize economice în România declanșată de guvernarea PSD-ALDE
Una dintre cele mai mari telenovele fiscale ale guvernărilor PSD-ALDE, aplicarea split TVA, este invalidată de
Comisia Europeană deoarece este contrară Directivei UE privind TVA și libertatea furnizării de servicii. În caz contrar,
România riscă o procedură de infringement. Această decizie vine la capătul unei perioade de proteste din partea mediului
economic, de repetate modificări legislative ale acestei măsuri și pe fondul unui nivel extrem de redus de conformare voluntară
a firmelor. Din păcate, split TVA se înscrie într-o serie nesfârșită de agresiuni la adresa mediului privat pe care guvernul PSDALDE le pune în operă cu precizie de ceasornic. Zi de zi Ministerul Finanțelor Publice se laudă că economia României
„duduie“, în vreme ce toate previziunile oficiale indică o încetinire a ritmului de creștere economică. În plus, Comisia
Europeană estimează că țara noastră nu va putea respecta ținta de 3% a deficitului bugetar din cauza creşterii salariilor în
sectorul public şi a pensiilor. Cu siguranță, ministrul Eugen Orlando Teodorovici va face posibilă respectarea țintei de deficit
tăind orice leu de la investițiile publice și ajustând „din pix“ cifrele. Însă, în fața realității, orice „contabilitate creativă“ ar
pregăti Ministerul Finanțelor Publice tot „fake news“ se va numi.
Economia României a mai „duduit“ și pe vremea când actualul lider al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se afla la
cârma guvernării. Ne amintim că acesta a pârjolit bugetul public în timpul campaniei electorale din 2008, ignorând total criza
economică anunțată și care avea să producă efecte uriașe în România. De aceea, actualul Ministru al Finanțelor Publice nu
trebuie să apeleze la manuale de istorie, ci doar la propria memorie pentru a înțelege pericolul uriaș la care sunt expuși
românii. Creșterea bunăstării „pe datorie“, fie că e vorba de bani publici sau de credite de nevoi personale, se va traduce prin
condamnarea la sărăcie pe termen mediu și lung. Astfel, în lipsa unei creșteri economice sustenabile și nu bazată pe consumul
bunurilor din import, țara noastră nu va avea banii necesari pentru a finanța proiectele mari de infrastructură care să îi asigure
dezvoltarea!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Declarație politica
Dragi colegi,
Ca deputat ieșean, este de datoria mea să trag un semnal de alarmă de aici, de la tribuna Parlamentului, că un alt proict
fundamental de important pentru Iași și pentru întreaga regiune a Moldovei este blocat. Mă refer la construcția Spitalului
Regional de Urgență!
Trebuie să știți că proiectul Spitalului Regional de Urgență de la Iași face parte din proiectul celor trei spitale regionale
care urmează a fi cnstruite în România. Acest proiect a fost convenit în 2014 de Guvernul PSD şi Comisia Europeană, cu o
finanţare parţială de 150 milioane de euro din fonduri europene, alți 150 milioane euro urmând să constituie finanțare de
bugetul național. Guvernele succesive PSD au ratat toate termenele asumate pentru depunerea documentațiilor, ajungându-se
în situația ca suma alocată de UE, 150 de milioane de euro, să fie în pericol de dezangajare. De fapt, actualul Guvern PSDALDE a rămas fără bani la capitolul investiții și caută tot felul de scheme pentru a putea amâna realizarea acestor
obiective de interes strategic pentru țara noastră. Faptul că acum se avansează falsa idee că banii de la UE nu sunt
suficienți și se propune că Guvernul să le construiască prin intermediul Parteneriatului Public-Privat este recunoașterea
explicită că cei de la PSD au negociat sume prea mici pentru realizarea acestor spitale. Adevărul este că Guvernul roman a
ajuns la fundul sacului și nu mai au nici măcar cei 150 milioane euro pe care Statul român s-a angajat că îi aduce pentru
construcția celor trei spitale regionale.
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Fac apel la Guvernul României să nu trântească și proiectele pentru construcția spitalelor regionale! Fac apel la
Guvernul României să nu arunce la coș 150 milioane euro de la UE pentru aceste proiecte! Putem lua cei 150 milioane de la
UE și renegocia diferența cu Comisia Europeană dacă a crescut suma necesară pentru finalizarea acestor proiecte. Sunt
oameni raționali și vor înțelege dacă are cine să le explice.
Fac apel la Guvernul României să ia din banii aruncați pe ”Bunuri și Servicii”, adică ”pușculița” camarilei de
partid sau să stopeze plata nesimțită a pensiilor speciale să ii aloce pentru aceste spitale. Numai pensiile speciale costă statul
român 6.6. mld. lei în fiecare an. Dacă ar stopa acest dezmăț, în 4 ani România ar putea finaliza aceste spitale atât de
necesare sănătații românilor.
Soluția emanată zilele acestea de mințile înfierbântate ale liderilor PSD pentru realizarea spitalelor regionale prin
Parteneriat – Public – Privat este, de fapt, anunțul sumbru că aceste obiective de investiții nu se vor mai realiza niciodată.
Această soluție este forma de eschivare în alocarea de bani, gândită de cei din fruntea Guvernului!
Deputat
Marius Bodea
***
Economia românească de abia mai respiră!
‐ Cele mai recente prognoze ale FMI au corectat în creștere prognoza deficitului bugetar pe 2018,
care este estimat acum la 3,6%, peste ținta de 3% din PIB. Constatăm deteriorarea structurii bugetare, care produce
vulnerabilități severe în timp, mai ales prin creșterea ponderii cheltuielilor permanente în veniturile fiscale, peste nivelurile de
dinaintea crizei din 2009. Cheltuielile salariale au ajuns la 6,7% din PIB la sfârșitul primelor 9 luni din 2018, în timp ce
ponderea acestora în total buget tinde spre 30%, tendințe care se vor accentua în ultimul trimestru al anului 2018, subliniază
acesta.
‐ Guvernanții vorbesc permanent despre bunăstarea românilor bugetari, sprijinită prin creșteri salariale succesive, dar
uită intenționat să recunoască faptul că aceste creșteri salariale sunt imediat urmate de inflație, deficit comercial, scumpirea
creditării și creșterea prețului energiei. În fapt, bunăstarea generală are o tendință real negativă, ca efect final al acestei politici
economice. România este pe ultimul loc în UE ca pondere a veniturilor fiscale în PIB (26%, față de media UE de 40%), fiind o
dovadă clară că Ministerul Finanțelor Publice nu este interesat pentru sănătatea economiei”.
‐ Din perspectiva încetinirii economice pe care o estimează atât FMI, cât și Comisia Europeană, executivul trebuie să
realizeze cu prioritate investiții publice și să se preocupe cu maximă seriozitate, nu doar la nivel declarativ, de atragerea
fondurilor europene. Ponderea investițiilor publice în Produsul Intern Brut se află la minime istorice și în 2018, fiind cea mai
importantă caracteristică negativă a politicii economice populiste a guvernării PSD-ALDE (ponderile acestor doi ani, de 3-4%
din PIB, se situează la jumătate față de nivelul investițiilor publice din perioada revirimentului din anii 2008-2012).
‐ Fondurile atrase de către guvernanți prin proiecte cu finanțări UE sunt extrem de reduse, mai ales pentru proiectele
structurale și de coeziune. Este o contraperformanță îngrijorătoare, mai ales că au trecut deja cinci ani din cei șapte ai acestui
exercițiu financiar European, iar din cele 22 miliarde de euro bugetate pentru România având ca destinație proiectele
structurale și de coeziune, pentru planul european de șapte ani, au fost atrase până acum doar 1,4 miliarde de euro, adică 6,5%
din totalul sumei
‐ Guvernanții evită tactic să amintească de contraperformanțele economice pentru care sunt responsabili, spunând mereu
că sănătatea economiei noastre este demonstrată prin creșterea economică permanentă, ceea ce este absolut fals. Peste 81%
din totalul gospodăriilor din România nu resimt nimic din beneficiile creșterii economice. Singura certitudine pe care ați reușit
să o oferiți este aceea că viața românilor este țot mai scumpă de la o zi la alta, România ajungând campionul european al
creșterii prețurilor. Cel mai simplu și lipsit de imaginație a fost să împrumutați țara, la costuri tot mai mari. Vă lăudați că ați
redus fiscalitatea, însă împrumutul înseamnă un transfer al fiscalității pentru viitor! Cine va plăti împrumuturile de zeci de
miliarde contractate anul acesta?
Deputat
Cristinel Romanescu
***
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Valiza cu "gogoși" oferită de premierul Viorica Dăncilă
în țările arabe – după modelul liderului suprem PSD- Liviu Dragnea
Domnule președinte, stimați colegi,
În turneul din țările arabe din zona Golfului, premierul Viorica Dăncilă a prezentat proiectele pe care Guvernul este
dispus să le realizeze în Parteneriat Public Privat (P.P.P.), printre acestea numărându-se și o autostradă (Târgu Neamț-SuceavaSiret) care nu există, în Master Planul General de Transport!
Documentele prezentate oficialilor și oamenilor de afaceri din Oman și Qatar sunt pline însă de date vechi, incorecte
sau înșelătoare precum:
 Prezentarea României cu datele din 2017 ale clasamentului Doing Business al Băncii Mondiale, când România era
plasată cu 7 locuri mai bine față de prezent!
 Proiectul Complexului Hidroenergetic Turnu Măgurele – Nicopole, prezentat cu valoarea sa totală de 3 miliarde de
euro, care include și contribuția părții bulgare!
 Proiectul Hidrocentralei Tarnița, ce nu are concluzii!
 6 spitale regionale - exact în ziua în care ministrul Rovana Plumb anunța la București amânarea cu 2 ani a celor 3
spitale regionale!
 Guvernul promite un randament investițional de 10% pentru toate proiectele propuse investitorilor arabi, indiferent de
domeniul specific, fie că este vorba de un resort de sky, fie că proiectul propus este un spital, sau o autostradă, investitorii ar
urma să câștige o zecime din suma cheltuită pe un orizont de timp care variază de la 17 la 56 de ani!
Și multe alte "gogoși" livrate în valiza de călătorie a premierului Dăncilă, arabilor după modelul valizei lui Liviu
Dragnea!
Dacă ar fi știut că în scurt timp, la propunerea PNL, Parlamentul adoptă legea specială de construire a autostrăzii
Unirii – A8 ( Târgu Mureș- Iași- Ungheni), ar fi pus-o, cu siguranță și pe aceasta în oferta către arabi!
De neînțeles este motivul pentru care se caută soluții de finanțare pentru aceste proiecte în lumea arabă când, o parte
dintre ele, cele reale, care se găsesc în Master Plan, pot fi finanțate cu bani europeni!
Condiția impusă de Bruxelles este să depui proiectele și să te încadrezi în regulile standardelor de cost și a verificărilor
impuse de Comisia Europeană!
O da! Asta se pare că nu convine executivului PSD-ALDE, Dragnea-Dăncilă-Vâlcov de la București! Imi reamintesc
cum tot pe guvernare PSD, cu Năstase premier, respectiv Ponta premier, se căutau în China soluții de finanțare a unor proiecte
mari de infrastructură, spre exemplu celebra linie de metrou Otopeni- București pentru campionatul european de fotbal 2020.
Sau infrastructură feroviară pentru trenuri de mare viteză ce trebuiau să fie făcute cu chinezii!
Ce să vezi! Mai știm ceva de ele? Știm altceva însă: că tocmai ce Guvernul Dăncilă și majoritatea PSD-ALDE a
susținut și a votat legea pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în infrastructură, încheiat la
Beijing , la 29 iunie 2015, prin care României i se admite poziția de membru contra sumei de 153 milioane de dolari. Cu 153
milioane de dolari spre exemplu Sibiul ar putea avea un spital județean nou-nouț. Pe acest model să ne așteptăm că în scurt
timp vom deveni noi românii investitori în vreo bancă de investiții în infrastructura din lumea arabă?
Ceea ce îngrijorează nu este doar dorința evidentă a guvernului actual, de a căuta soluții de finanțare a unor proiecte
naționale în afara Europei, când poți absorbi toți cei 37 miliarde de euro prevăzuți pentru România în exercițiul financiar 20162020 al Comisiei Europene, ci și lipsa mesajului către românii din diaspora europeană, în special către cei din Anglia și cei
care au nevoie de un sprijin puternic ținând cont că România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene începând cu
01.01.2019, iar Sibiul va fi gazda Summitului care va consimți Brexitul!
Este foarte bine să avem relații diplomatice, politice, economice și culturale cu China sau țările arabe, este foarte bine
să sprijinim firmele românești sau care capitalizează în România, să fie prezente în piețele bogate ale lumii arabe sau în imensa
piață din China, dar a crede că vei obține finanțări din acele zone mai repede și mai ieftin decât cele ce îți sunt rezervate prin
Comisia Europeană este cel puțin o prostie ca să nu spun rea intenție!
De aceea, PNL spune ferm: guvernarea Dragnea – Dăncilă nu oferă garanția unei Președinții de succes a României
pentru Consiliul UE și implicit nici oportunitățile acestei președinții pentru România și români! Cu cât își încheie mandatul
mai repede cu atât mai bine!
Deputat
Nicolae Neagu
***
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Nu știm să promovăm tradițiile și turismul românesc!
Domnule președinte,
Stimați colegi,
România va prelua, de la 1 ianuarie 2019, președinția Consiliului Uniunii Europene, ceea ce înseamnă oportunități în
plus pentru noi. Astăzi, doresc să vă vorbesc despre sectorul turistic, domeniu în care, surpriză, nu stăm deloc bine. România
nu reușeste să utilizeze adevăratul său potențial în turism și, dacă nu se schimbă nimic în modul de a acționa, în modul de a
promova, dar și în investițiile în infrastructură, turismul din România va continua să piardă, românii vor face călătorii şi îşi vor
petrece concediile şi vacanţele în alte țări, iar numărul străinilor care vor dori să ne viziteze nu va crește semnificativ.
Ministerul Turismului nu are nici astăzi o direcție, banii alocați acestuia sunt insuficienți pentru o promovare cât mai
corectă a obiectivelor turistice din România. Nu poți face performanță și să aduci bani la buget când faci cu mașina de la
Bucureşti până la Baia Mare aproape 8 ore, când pe o distanță de 160 de km între București și Râșnov faci aproape 5 ore. De
râs sau de plâns!
Incapacitatea factorilor de decizie în turism în a crea politici durabile în acest sector, lipsa unei viziuni şi a unei
strategii de dezvoltare, prețurile mari la servicii, lipsa șoselelor și a autostrăzilor nu au generat altceva decât stoparea evoluţiei
acestui sector. Strategia de promovare a turismului în România a rămas în urmă cu aproape 30 de ani şi se face exact ca pe
vremea lui Ceaușescu. Pliante depăşite moral , cu oferte neatractive pe piața internațională, în ideea în care dispunem de zone
absolut fantastice, unice în lume și care sunt aproape inexistente în mediul online. Degeaba avem un potențial turistic uriaș
dacă am rămas cu mult în urma statelor vecine și asta și din cauza lipsei de strategii potrivite și specifice tuturor tipurilor de
turism practicabile în România. Este greu să aduci turisti în România, nu există nici zboruri către Bucovina sau Maramureș, nu
avem strategii, nu existăm în mediul on-line.
Ministerul Turismului a recunoscut cu nonșalanță că nu s-a pus accent pe promovarea on-line, că acest lucru a fost o
greșeală și că va cauta acum realizatori pentru un nou clip de promovare turistică a României. Mai bine mai târziu, decât
niciodată. Între timp românii care au afaceri în acest domeniu sau conexe acestuia vor mai pierde cel puţin un sezon în care ar
fi putut să atragă mii de turişti din străinătate. Sărbătorile de iarnă petrecut în România în zone precum Maramureşul sau
Bucovina nu se compară cu nimic, dar în lipsa unei strategii coerente de promovare, turiştii care ar fi putut să ajungă aici vor
merge în alte locuri. În al 12-lea ceas ar trebui să se trezească cei responsabili, să mai lase tăierile de panglici de la târgurile de
turism, să înceapă cu adevărat să muncească pentru a atrage turişti în România.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Campioni la spitale construite pe ... hârtie !
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Românii s-au săturat de promisiunile PSD-ALDE, s-au săturat de marele program de guvernare, care nu este altceva
decât o înșiruire de obiective, fără termene de începere sau de finalizare. Suntem campioni la spitale construite doar pe hârtie
și, chiar dacă au trecut ani, ele rămân la stadiul de desen, iar lucrurile se pare că se mișcă din ce în ce mai încet. Pierdem bani
europeni destinați construirii acestor spitale regionale. Ați promis construirea acestora și nu v-ați ținut de promisiune. Nu pot
uita declarația domnului președinte PSD Liviu Dragnea, în timpul campaniei electorale, care promitea construirea unui spital
cu 2500 de paturi, mai mare decât celebrul AKH din Viena. Nu pot uita nici promisiunea doamnei Gabriela Firea, primarul
general al capitalei, care ne vorbea, tot în campania electorală, de construirea unui spital metropolitan de 2000 de paturi.
La 326 de milioane de euro se cifrează fondurile europene alocate de Uniunea Europeană în sistemul de sănătate din
România în actualul exercițiu finaciar. Din păcate, aproape jumătate din acești bani, 150 milioane de euro, ar putea fi pierduți,
întrucât în 4 ani nu au fost realizate nici măcar studiile de fezabilitate necesare celor 3 spitale regionale și este puțin probabil ca
lucrările să demareze în anul 2019.
Doamna ministru Rovana Plumb ne comunica acum câteva zile, că suntem pregătiți să transmitem Uniunii Europene
studiile de fezabilitate aferente acestor 3 spitale, iar în 2019 împreună cu Banca Europeană de Investiții, se va finaliza și
proiectul de execuție, după care se va face licitația în vederea atribuirii pentru construcția lor. La căteva zile distantă, același
ministru declara că perioada de timp cu construirea acestor spitale se întinde pănă la jumătatea anului 2020” și că se vor lua în
calcul etapizarea și pentru perioada următoare de programare care va începe în anul 2021.” Până nu vedem, noi nu mai credem
nimic! Să sperăm că nu ajungem în 2030!!!
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Comisia Europeană dorește să sprijine reforma din sănătate și nu este nimic greu de înțeles că aceste spitale sunt
benefice pentru toți românii, care îsi doresc să poată beneficia, în țara lor, de un sistem medical de calitate.
V-ați asumat construirea a 8 spitale regionale, iar după prea multe amânări Bruxellul așteaptă documentația tehnică,
măcar pentru cele 3 care se vor construi la Cluj, Craiova și Iași.
Deputat
Dr.Florin Stamatian
***
140 de ani de la unirea Dobrogei cu România
Stimaţi colegi,
An al Centenarului, 2018 aduce pentru noi, dobrogenii, o bucurie în plus: împlinirea a 140 de ani de la unirea
Dobrogei cu România. Ca etapă a realizării statului național unitar român, importanța momentului 14 Noiembrie 1878 trebuie
întotdeauna amintită și subliniată.
În 1859, când Alexandru Ioan Cuza era ales pe 5 ianuarie ca domnitor al Moldovei, iar pe 24 ianuarie, ca domnitor al
Țării Românești (Valahiei), se punea temelia statului român modern, numit România. Pentru guvernanții români, declanșarea
în 1877 a unui nou războiului ruso – turc a însemnat marea șansă de a proclama independența de stat a României, ceea ce s-a
întâmplat pe 9/21 mai 1877, când ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a rostit în fața Parlamentului faimosul discurs prin
care arăta că guvernul renunță la suzeranitatea otomană: „În stare de război, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem
independenți, suntem o națiune de sine stătătoare”; o zi mai târziu, Parlamentul vota declarația de independență. Așa cum au
afirmat istoricii, unirea Dobrogei, Deltei Dunării și Insulei Șerpilor cu România a însemnat o primă fază pentru desăvârșirea
națiunii noastre. Sigur că integrarea Dobrogei, un ținut aflat sute de ani sub stăpânirea otomană, nu se putea face rapid, drept
care în 1880 era emisă o lege specifică, „Legea pentru organizarea Dobrogei” sau „Constituția Dobrogei”, care a fost în
vigoare până în 1909, când dobrogenilor li s-au acordat drepturile politice fundamentale. Provincia a fost românizată, așadar,
pe parcursul a treizeci de ani, eforturile integratoare au fost multiple, iar guvernanții au înțeles că modernizarea Dobrogei e cu
totul și cu totul necesară în perspectiva constituirii națiunii.
Importanța revenirii Dobrogei la România a fost de altfel confirmată în 2015 și de Parlamentul României care, la
inițiativa deputaților și senatorilor tulceni și constănțeni, adopta legea privind instituirea zilei de 14 noiembrie – ca Zi a
Dobrogei. Acum mai bine de o sută de ani, Ion Bănescu, vrednicul primar al Constanței, lăsa aceste cuvinte: „Pentru
dezvoltarea noastră națională politică și economică, Dobrogea e prispa României înspre largul lumii. Vrăjmașii noștri pot să
discute mult și bine geneza neamului românesc pe aceste țărmuri; românul s-a înfipt adânc în Dobrogea. Aici e în patria lui. Să
se știe aceasta”.
La mulți ani, Dobrogea!
Deputat
Șișcu George
***
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 Întrebări

Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, vicepri-ministru, ministrul Mediului
Situațiile periculoase generate de prezența carnivorelor mari pe autostrăzile din România
Stimată doamnă ministru,
Prezența urșilor în mijlocul stațiunilor montane din România este deja de notorietate, în ultimul timp noi situații
periculoase fiind generate de prezența lor pe autostrăzi, unde au produs deja mai multe accidente cu urmări grave.
Având în vedere aceste situații, vă rog să îmi comunicați dacă pentru segmentele de autostradă deja aflate în
exploatare, precum și pentru segmentele aflate în lucru, au fost impuse, prin avizele de mediu, soluții prin care să se prevină
intrarea pe carosabil a carnivorelor mari, care sunt aceste soluții și în ce măsură ele au fost puse în practică de constructori.
Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul Ministerului Mediului s-a realizat în ultimii 5 ani vreun studiu de
specialitate care să măsoare impactul activităților antropice asupra arealului de viață al carnivorelor mari, în special impactul
defrișărilor de pădure, precum și care sunt constatările acestor studii și măsurile luate. Menționez că doresc răspund scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Sezonul Cultural România-Franța
Stimate domnule ministru,
Sezonul Cultural România-Franța este una dintre acțiunile de o deosebită importanță pentru promovarea României în
plan extern, dar și pentru dezvoltarea actorilor din domeniul culturii românești, inclusiv prin realizarea de parteneriate și
acțiuni bilaterale. În acest context, având în vedere temele și capitolele stabilite pentru realizarea acestui proiect, vă rog,
domnule ministru, să-mi clarificați următoarele aspecte:
- De ce Alba Iulia nu a fost inclusă pe lista centrelor regionale în care se vor desfășura acțiuni, în cadrul acestui
program?
- Există proiecte programate să se desfășoare în Alba Iulia sau în județul Alba, în cadrul acestui program și dacă da, în
ce constau aceste proiecte?
- Câte proiecte au fost aprobate pentru a se desfășura, la nivel național, în cadrul acestui program, în ce constă fiecare
dintre aceste proiecte aprobate și cu ce sumă este finanțat fiecare proiect de către Statul Român?
Menționez că doresc răspuns în scris. Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Situația pacienților încadrați în categoria mari arși
Stimată doamnă ministru,
La trei ani de la tragedia Colectiv, sistemul sanitar românesc pare, în continuare, incapabil să-și trateze cetățenii, o
combinație de birocrație și management ineficient al spitalelor dovedindu-se fatală pentru bolnavii aflați în nevoie. Lucrurile
sunt demonstrate chiar de cazul tânărului ars din Piatra Neamț care a avut nevoie de intervenția dumneavoastră personală
pentru a primi tratament adecvat, murind apoi din cauza infecțiilor contractate în spitalele românești.
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În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați care este capacitatea reală de tratament a României pentru marii arși, care
este gradul de ocupare al facilităților medicale adresate marilor arși și care este strategia de acțiune a României pentru
următorii 5 ani în privința managementului cazurilor de mari arși. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este strategia de
acțiune în cazul în care o nouă tragedie de genul Colectiv ar urma să aibă loc și dacă România este pregătită să facă față unui
astfel de eveniment. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Programul școală după școală
Stimată doamnă ministru,
Programul școală după școală este unul dintre cele mai apreciate programe educative din România. Cu toate acestea,
organizarea și implementarea sa nu este una sistemică, ci este lăsat în seama unităților de învățământ, fiind organizat și
implementat de entități private.
În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați care este procentul școlilor în care se organizează programul școală după
școală - pe fiecare județ în parte. Totodată, vă rog să precizați dacă la nivelul Ministerului Educației există o strategie privind
implementarea programului școală după școală, precum și care este modul în care ministerul se implică în dezvoltarea acestui
program. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Fonduri europene pentru spitalele regionale
Stimată doamnă ministru,
Recent ați declarat că s-a decis etapizarea proiectului de construcție a spitalelor regionale. Conform celor declarate de
dumneavoastră: „Documentaţia tehnică care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de execuţie, design,
maparea serviciilor este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. (…) Costul construcţiei şi al
dotării fiecărui spital în parte ne duce la o medie de 400 de milioane de euro per spital. Şi atunci, având în vedere alocarea
financiară din fonduri europene, pe actuala perioadă de programare, pentru cele trei spitale regionale de 150 de milioane de
euro contribuţie UE şi 150 de milioane de euro contribuţia României, am decis etapizarea construcţiei acestor spitale în
sensul că din actuala perioadă de programare să plătim documentaţia tehnică, tot pachetul de pregătire pentru construcţia
spitalelor, având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor
construcţii de spitale, am luat în calcul etapizarea şi pentru perioada următoare de programare care începe imediat în anul
2021″. Pe de altă parte, comisarul european Corina Crețu a declarat că așteaptă de la Guvernul României lămuriri cu privire
la acest proiect.
„Conform informațiilor primite de la Banca Europeană de Investiții (BEI) care finanțează studiul de fezabilitate
pentru cele 3 spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de Euro. Reamintesc faptul că în timpul
procesului de pregătire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale a propus Comisiei Europene
finanțarea construcției a trei spitale regionale în cadrul Programului Operațional Regional. În acest sens, România a propus
atunci utilizarea a 300 de milioane de euro : 150 milioane euro finanțare UE, 150 milioane fonduri naționale. În cadrul
întrevederii avute cu doamna Prim Ministru, Viorica Dăncilă, luni, 29 Octombrie, la București, am convenit ca Guvernul
României să transmită Comisiei, în perioada următoare, propunerea României în ceea ce privește modalitatea prin care se
dorește continuarea finanțării acestor 3 spitale, astfel încât să ne asigurăm că banii alocați în acest scop din fonduri europene
nu vor fi pierduți”.
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Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce înseamnă în termeni de timp (luni – an) această etapizare?
2. Care este termenul pentru spitalul regional de la Iași?
3. În ce stadiu se află, în prezent, proiectul spitalului regional de la Iași?
4. Câți bani au fost folosiți până acum pentru proiectul spitalului regional de la Iași și pentru ce?
5. De câți bani este nevoie pentru construcția spitalului regional de la Iași?
6. Ce sumă estimați că este necesară pentru dotarea cu aparatură medicală a spitalului regional de la Iași?
7. Au fost transmise Comisiei Europene documentația necesară – de care a pomenit comisarul European Corina Crețu?
8. Ce decizii vor fi luate la nivelul ministerului pe care îl conduceți ca acest proiect să nu fie abandonat?
9. De ce s-a ajuns până în acest punct și totuși există probleme?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Politicile pentru diaspora românească
Stimată doamnă ministru,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 şi art. 20
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având în vedere prevederile Legii nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul pentru Românii de pretutindeni
elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.
În „Programul de guvernare 2018-2020”, la capitolul politici pentru românii de pretutindeni, sunt specificate o serie de
măsuri, între care amintesc:
- program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti – Cultură;
- program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti – Spiritualitate și Tradiție;
- program pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti – Societatea Civilă;
- program pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii românilor;
- program pentru susţinerea procesului de integrare a românilor în ţările unde trăiesc, studiază sau muncesc.
Faţă de cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este stadiul de implementare a acestor programe?
2. Care au fost demersurile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în ultimele 6 luni pentru impulsionarea
politicilor în acest domeniu?
3. Care este strategia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Clarificări cu privire la cazul tânărului Alexandru Gabriel Băiașu
Stimată doamnă ministru,
Sunt conştient că v-ați implicat activ în cazul tânărului Alexandru Băiașu, din Piatra Neamț, care a fost grav rănit în
urma unei explozii. Din păcate, tânărul nu a supraviețuit în ciuda eforturilor care s-au făcut pentru a fi salvat.
Este regretabil ce s-a întâmplat și sunt convins că la nivelul instituşiei pe care o manageriaţi se vor face eforturi pentru
ca în țara noastră să fie mai multe paturi pentru a fi tratați pacienții care suferă arsuri.
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Pentru a nu exista suspiciuni, în rândul opiniei publice, aș dori să faceți o serie de clarificăi cu privire la întrebările
ridicate de jurnaliștii locali, legate de faptul că un elicopter SMURD nu a putut ateriza în județul Neamț, din cauza condițiilor
meteo deşi, câteva zile mai târziu a aterizat, în condiţii meteo mai grele decât în ziua în care a avut loc explozia.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. De ce nu a putut să aterizeze elicopterul SMURD pentru a-l prelua pe pacient?
2. Care sunt explicațiile oficiale?
3. Există un raport al intervenției în cazul acestui tânăr având în vedere intervențiile pe care a trebuit să le faceți
dumneavoastră personal pentru a putea fi transferat? Care au fost problemele identificate?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Clarificări cu privire la bacterii intraspitaliceşti
de la spitalul județean din Neamț și spitalul din Iași
Stimată doamnă ministru,
Cazul tânărului Alexandru Băiașu din Piatra Neamț care a decedat după ce a fost grav rănit în urma unei explozii a
ridicat mai multe semne de întrebare, care consider că trebuie clarificate de urgență.
Medicii străini, care l-au tratat pe tânărul român, au declarat că pacientul a ajuns la ei cu mai multe infecţii provocate
de bacterii intraspitaliceşti.
Analizele făcute de Spitalul Charleroi din Belgia au arătat că pacientul român a ajuns acolo infectat cu doi germeni
specifici infecţiilor intraspitaliceşti, după ce a fost la spitalul județean Neamț și, ulterior, la cel din Iași.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Era infectat pacientul cu germeni când a plecat din România?
2. A fost declanșată o anchetă internă în cele două spitale?
3. Ce măsuri se iau pentru a evita infecțiile în cele două spitale?
4. Există riscuri de infecții în prezent pentru pacienți? Ce măsuri se vor lua pentru a rezolva această problemă?
Solicit răspunsul în scris și oral.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Gradul de utilizare a fondurilor europene pentru formare profesională (ESF și YEI)
Doamnă ministru,
Mediul economic din România traversează o perioadă favorabilă din punctul de vedere al vitezei și volumului
afacerilor, însă, se confruntă cu o reală problemă în ceea ce privește forța de muncă disponibilă în economie. Majoritatea
statisticilor reflectă o slabă calificare a tinerilor absolvenți și un grad mic de formare profesională a persoanelor care nu mai
sunt înregistrate ca șomeri, la agențiile județene de ocupare a forței de muncă.
Consultând situația absorbției fondurilor europene, disponibilă în timp real pe portalul Comisiei Europene, am
constatat cu surprindere că România nu a cheltuit efectiv decât 2% din fondurile disponibile în cadrul Fondului Social
European și 0% din fondurile alocate Inițiativei pentru angajarea tinerilor. Așadar, pe cele două categorii de fonduri, ritmul de
utilizare este cel mai slab. Față de situația expusă și luând în considerare că lipsa capitalului uman reprezintă o amenințare
directă pentru creșterea economică din România, vă solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări:
- Care sunt cauzele identificate de Ministerul Fondurilor Europene pentru slaba utilizare a Fondului Social European și
a Inițiativei pentru ocuparea tinerilor?
- Care sunt autoritățile de management responsabile pentru cele două domenii și ce măsuri ați implementat?
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- Care este riscul de dezangajare a unor fonduri pe cele două domenii, având în vedere faptul că suntem la finalul celui
de-al 4-lea an din cadrul de programare 2014-2020?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Scutirea de impozit pentru veniturile salariale ale medicilor și profesorilor
Domnule ministru,
Unul dintre cele mai importante și așteptate puncte din programele de guvernare PSD-ALDE din ultimii doi ani a fost
reprezentat de promisiunea scutirii de impozit pentru veniturile salariale sau de natură salarială obținute de către medici. Pentru
medici, majorarea salariilor la nivelul prevăzut de Legea nr.153/2017 pentru anul 2021, a creat un relativ stimul pentru a opri
migrația personalului medical. Din păcate, în anul 2018, nici măcar nu s-a discutat public despre scutirea de impozit pe
veniturile salariale ale medicilor.
Pe de altă parte, personalul didactic din învățământ continuă să aștepte salarii stimulative, deoarece, pentru dascăli,
majorările salariale vin mai lent și etapizat, până în anul 2020. În condițiile în care România a pierdut de la aderarea la
Uniunea Europeană peste 20 de mii de medici și peste 8 mii de profesori, care au ales să lucreze pe salarii mai bune în Uniunea
Europeană, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- La cât s-ar ridica impactul bugetar al scutirii de impozit pentru veniturile salariale sau de natură
salarială obținute de către medici în anul 2019?
- Care este impactul bugetar al scutirii de impozit pentru veniturile salariale sau de natură salarială
obținute de către personalul didactic din învățământ (instituții de stat și private, din preuniversitar și universitar) în anul 2019?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Poziția Guvernului României față de Directiva Europeană
privind protejarea fermierilor față de practicile marilor supermaketuri
Domnule ministru,
Încă din anul 2017, Comisia Europeană a prezentat o schiță de directivă europeană pentru eliminarea practicilor
comerciale neloiale care s-au înrădăcinat pe lanțul de aprovizionare cu alimente a marilor magazine – supermarketuri.
Propunerea de directivă a pornit de la dezechilibrele uriașe de câștiguri pe care le au fermierii, față de marii comercianți.
Astfel, în vreme ce fermierii primesc numai 21% din valoarea produselor agricole pe care le vând, agenților economici care
prelucrează produsele agricole le revine 28% şi circa 51% câștigă comercianţii cu amănuntul. Așadar, în acest lanț, cel mai
puțin primește cel care produce și muncește cel mai mult, această situație fiind profund descurajatoare pentru fermierii mici și
mijlocii. În condițiile în care, de la 1 ianuarie 2019, România va prelua președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene,
iar Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va prezida lucrările consiliului în care, cel mai probabil, se va da ultima formă
a Directivei europene, vă solicit, domnule ministru, să aduceți următoarele precizări:
- În ce măsură Guvernul susține această propunere de directivă și cum va contribui Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale la remedierea dezechilibrelor din lanţul de aprovizionare cu alimente, situații create în special de marii operatori
împotriva partenerilor comerciali cu putere de negociere slabă, adică agricultorii individuali și fermierii mici și mijlocii?
- Vă solicit să îmi prezentați măcar două măsuri pe care le-ați luat, în calitate de ministru, pentru a
echilibra relația dintre fermierii români și rețelele de supermarketuri prin care se comercializează produsele alimentare în
România.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Corneliu Olar
***
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Adresată, domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Stadiul realizării lucrărilor agricole de toamnă în condiții de secetă pedologică severă
Domnule ministru,
La nivelul întregii țări, seceta pedologică severă din a doua parte a anului a creat reale dificultăți fermierilor români.
Astfel, pregătirea specifică a solului pentru semănăturile de toamnă a fost aproape imposibil de realizat, chiar și pentru
fermierii care dețin utilaje agricole performante. De asemenea, crescătorii de animale au fost și ei afectați, din cauza
deteriorării vegetației din zonele de pășunat. Potrivit calendarului specific de înființare a culturilor, până la jumătatea lunii
noiembrie ar fi trebuit ca mare parte dintre culturi să fie deja răsărite, pentru a putea intra în anotimpul rece pregătite
corespunzător. Având în vedere faptul că cel mai puternic afectate sunt culturile cerealiere, vă solicit, domnule ministru,
următoarele informații:
- Care a fost suprafața totală de terenuri agricole pregătite pentru semănat până la data de 1 noiembrie 2018? Care au
fost suprafețele pregătite pentru semănăturile de toamnă, până la aceeași dată, în anii 2016 și 2017?
- Care este suprafața totală de terenuri agricole pe care s-au realizat semănături, până la data de 1 noiembrie 2018? Care
au fost suprafețele semănate, până la aceeași dată, în anii 2016 și 2017?
- Care este suprafața de terenuri agricole semănate în această toată care au un grad satisfăcător de răsărire, astfel încât să
nu fie afectate de anotimpul rece? La ce procent se ridicau suprafețele răsărite, până la aceeași dată, în anii 2016 și 2017?
- Vă solicit să precizați dacă la nivelul ministerului s-a realizat o evaluare de risc cu privire la scăderea puternică a
producției de cereale în anul 2019, cauzată de seceta pedologică din acest an și de întârzierea realizării semănăturilor de
toamnă.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Demersuri privind aderarea României la Spațiul Schengen
Doamnă ministru,
În urmă cu numai câteva zile, eurodeputații din Comisia Libertăților Civile (LIBE) din Parlamentul European au
declanșat un demers pozitiv prin care recomandă oficialilor din toate statele membre ale Uniunii Europene să susțină aderarea
României și Bulgariei la Spațiul Schengen. De asemenea, parlamentarii europeni au respins orice soluție ambiguă, care ar
presupune o aderare parțială sau în două etape a celor două state. După cum foarte bine cunoașteți, Ministerul Afacerilor
Interne a reușit ca, în luna octombrie 2011, să îndeplinească toate condiționalitățile tehnice impuse de candidatura țării noastre
la Spațiul Schengen. Chiar și Comisia Europeană a recunoscut în anul 2011, că România este bine pregătită tehnic și că
investițiile realizate de Guvernul Boc justificau pe deplin acceptarea țării noastre în acest spațiu al libertății de circulație. Din
păcate, piedica aderării țării noastre a fost de ordin politic, precum și cu privire la respectarea statului de drept de către
guvernele instalate la putere, începând cu anul 2012. Este surpinzător faptul că în ultimii doi ani, Ministerul Afacerilor Interne
nu a făcut public niciun demers concret privind aderarea țării noastre la Spațiul Schengen, deși economia românească
înregistrează pierderi uriașe din cauza restricțiilor exceive de la frontiere, iar cetățenii români continuă să se simtă ca cetățeni
europeni de mâna a doua. Având în vedere oportunitatea deosebită pe care o are România de la 1 ianuarie 2019, prin preluarea
Președinției Consiliului Uniunii Europene, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații:
- Vă solicit să îmi prezentați toate demersurile întreprinse de domnia voastră, în calitate de ministru al Afacerilor
Interne, în sensul deblocării aderării României la Spațiul Schengen.
- Vă solicit să îmi comunicați care sunt obiecțiile pe care le mai au partenerii europeni față de aderarea României la
Spațiul Schengen.
- În condițiile în care Ministrul Afacerilor Interne va conduce lucrările Consiliului UE (Afaceri Interne) în primul
semestru din anul 2019, vă solicit să îmi comunicați dacă ”dosarul Schengen” este pregătit de către MAI și care este abordarea
pe care ați pregătit-o, pentru a extrage un avantaj pentru toți cetățenii români, din exercitarea acestei președinții rotative.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
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Adresată domnului George Vladimir Ivaşcu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale
Susţinerea activităţii artistice a instituţiilor de cultură
Stimate domnule ministru,
Majorarea cu 50%, începand de la 1 februarie 2017, a salariilor artiştilor din instituţiile publice de spectacole sau
concerte, aflate atât în subordinea administraţiei centrale, cât şi a celei locale, a fost o măsură necesară şi reparatorie, aplaudată
deopotrivă, la acea vreme, atât de beneficiarii direcţi cât şi de publicul avizat. Cu toate acestea, conform informaţiilor
diseminate de mass-media, majorarea fondului de salarii al acestei categorii profesionale s-a repercutat asupra bugetului alocat
producţiilor artistice, managerii instituţiilor vizate susţinând că au fost nevoiţi să-şi reconsidere proiecţiile financiare prin
prisma creşterii cheltuielilor de personal.
În condiţiile în care, potrivit aceloraşi surse, în ultimii doi ani, numărul premierelor s-a redus drastic în vederea
adaptării bugetelor la noua anvelopă salarială, vă rog să precizaţi ce surse de finanţare aţi identificat pentru susţinerea
activităţii artistice a instituţiilor de cultură aflate în subordinea administraţiei centrale şi locale?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Finanţarea mass-media din comunitățile românești
Stimată doamnă ministru,
Promovarea limbii române în comunitățile din afara granițelor, prin educație și mass-media în limba maternă, a fost
menţinută ca acţiune prioritară în Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni şi în perioada 2017 - 2020.
Conform acestui document, vor fi necesare dezvoltarea unui sistem de predare a limbii române atractiv, relevant, de
bună calitate și care să permită o cât mai largă participare a comunității, precum şi o cooperare dintre mass-media din România
și cele de limbă română din afara granițelor.
În acest sens, vă rog să precizaţi ce buget a fost alocat în acest an pentru susţinerea mass-media din comunitățile
românești din Diaspora, dar şi criteriile de eligibilitate pe baza cărora aceste finanţări au putut fi accesate?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei ministru Rovana Plumb, ministru interimar al Educației Naționale
Explicații privind tarifele percepute de ARACIS
Stimată doamnă ministru,
Principalul obiectiv declarat al Agenției Române de Asigurare a Calității (ARACIS) constă în asigurarea și
îmbunătățirea calității activităților academice. În acest sens, în baza unei metodologii ARACIS de evaluare a standardelor de
referință și a listei indicatorilor de performanță sunt percepute o serie de tarife care pot ajunge de la 26.201 lei, pentru
autorizare provizorie sau acreditare (ZI, FR, ID), până la 179.664 lei, pentru acreditare instituțională și evaluare externă a
calității universităților cu peste 20.000 de studenți. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Care sunt elementele de cost care au stat la baza tarifelor percepute de ARACIS până la apariția Metodologiei din
14.12.2017, dar și după? Care au fost motivele majorării lor?
 Ce sume au fost încasate de ARACIS, în ultimii cinci ani, din aceste tarife și ce destinație au avut fondurile astfel
obținute?
Vă mulțumesc!
Deputat
Solicit răspuns scris.
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Incompetența ucide, la propriu
Stimată doamnă ministru,
În timp ce prin programul de guvernare sunt oferite tot felul de promisiuni, inclusiv în domeniul sănătății, românii mor
cu zile, de multe ori, datorită lipsei infrastructurii necesare (inexistența spitalului pentru arși) sau a nepăsării și incompetenței
unor funcționari din instituțiile statutului. Un ultim caz este al tânărului din Piatra Neamț, decedat recent la un spital din
Belgia. El avea arsuri pe 70% din suprafața corpului și nu a putut fi tratat corespunzător în spitalele din România. Mai mult, se
pare că ar fi fost infectat cu două bacterii în spitalele din țară, motiv pentru care s-a decis transferul lui la o clinică din Belgia.
Însă, transferul efectiv a fost amânat din cauză unor funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate și de la Casa de Pensii care
au refuzat să facă o plată către această clinică, pentru alți doi pacienți români tratați acolo anterior.
În contextul în care viața pacienților ce nu pot fi tratați la noi depinde, de prea multe ori, de infrastructura precară, dar
și de semnătura unor funcționari, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 De ce statul român nu-și respecta obligațiile de plată, ca orice stat european civilizat, pentru serviciile medicale
externe la care a apelat?
 Cine se face responsabil pentru crearea acestor blocaje, pentru nerespectarea angajamentelor de plată, și mai grav,
pentru moartea acestui tânăr, cetățean al României?
 Ce măsuri au fost luate în acest caz și cum ne puteți asigura că astfel de situații nu se vor mai repeta?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018
Conform răspunsului Ministerului, înregistrat cu nr. 11730, în data de 15-10-2018, la întrebarea înregistrată cu nr.
4985A, din data de 04-09-2018, „(..) analiza cadrului operațional, procedural și informațional care susține serviciile
electronice, în ansamblu, este în curs de realizare. Va fi finalizat de către consultant și transmis către Ministerul Comunicațiilor
și Societății Informaționale pentru recepție în luna octombrie 2018.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. A fost transmis pentru recepție de către consultant Ministerului „Analiza cadrului operațional, procedural și
informațional care susține serviciile publice electronice”?
2. Ce conține această analiză?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Educației Naționale
Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a
Conform răspunsului Ministerului, înregistrat cu nr. 10383, din data de 10-10-2018, la întrebarea înregistrată cu nr.
4967A, din data de 04-09-2018, „(..) este important să fie identificat tipul erorilor, respectiv dacă erorile sunt de redactare,
științifice sau de metodică. După această analiză vor putea fi precizate numărul de erori, responsabilitățile și eventualele
prejudicii, stabilite conform procedurilor și dispoziților legale și contractuale.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. S-a încheiat analiza pentru identificarea tipurilor de erori?
2. S-au identificat eventualele prejudicii stabilite conform procedurilor și dispozițiilor legale și contractuale?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
Costurile pe care părinții le suportă astfel încât copiii lor
să beneficieze de educație „gratuită”
Conform răspunsului Ministerului, înregistrat cu nr. 10451, din data de 10-10-2018, la întrebarea, înregistrată cu nr.
5210A, din data de 12-09-2018, „ (...) contractarea și demararea implementării de proiecte POR (în valuare de aprox. 258 mil.
Euro) pentru modernizarea infrastructurii educaționale din învățământul preuniversitar.” Având în vedere cele prezentate mai
sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
- Când se vor contracta și demara implementarea proiectelor POR?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al Educației Naționale
România este pe primul loc în UE în ceea ce privește corupția în școli
Conform rezultatelor unui sondaj realizat de fundaţia Eurofound, România este pe primul loc în ceea ce privește
corupția în școli, pe locul doi şi trei aflându-se Croația și Ungaria, la polul opus se află Danemarca, Suedia și Finlanda. Iar
specialiştii spun că vina le aparţine atât elevilor, cât şi profesorilor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
- Ce măsuri intenționați să luați pentru scăderea nivelului de corupție în școlile din România? Solicit răspunsul în
scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Realizarea liniei de tren de mare viteză de la Sofia la Budapesta, prin Timișoara
Conform răspunsului Mininisterului, înregistrat cu nr 35023, din data 01-10-2018, la întrebarea nr. 4956A, din data de
04-09-2018, „(..) investiția strategică a liniei de tren de mare viteză Sofia-Budapesta via Timișoara urmează să fie pregătită și
atribuită în parteneriat public – privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, iar traseul liniei de mare viteză va
rezulta în urma elaborării studiilor de prefezabilitate și fezabilitate.”
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Nu pot fi accesate fonduri europene pentru realizarea liniei de tren de mare viteza? De ce s-a ales varianta finanțării
public-privat?
2. Când se vor elabora studiile de prefezabilitate și fezabilitate?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Educației Naționale
Subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat
În urma unor declarații din presă ați afirmat următoarele: "Am solicitat consultări cu sindicatele din învăţământul
preuniversitar, cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, cu Consiliul Naţional al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a
lua cea mai bună decizie în ceea ce priveşte modul în care copiii noştri vor trece cu bine, în acest an şcolar, Evaluarea
Naţională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în
acest an şcolar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte"

60

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2018
Săptămâna 12 – 16 noiembrie 2018
Așadar, vă rog să precizați:
- Aveți în vedere introducerea modificărilor la probele menționate începând din anul 2020?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Case de marcat fiscale
În urma unor declarații ați afirmat următoarele: "Nu renunţăm la chestia asta, degeaba se insistă, degeaba se doreşte
prorogare de termene, nu merge(...)vine control de la ANAF. Foarte bine. Nu o să dăm la niciunul nici o amendă. Este doar un
avertisment şi nimic altceva. Ideal ar fi fost ca statul să facă ce? Cumpăra case de marcat, discuta dinainte, spunea care sunt
stocuri agreate, cine e autorizat, cumpăra un număr de case, le distribuia în piaţă şi oamenii, într-un an de zile, îşi achitau lună
de lună costul acelei case şi era închisă discuţia. Dar măcar statul să înveţe din greşeli pe viitor, la astfel de idei să se
gândească şi la efectele în lanţ. Dar trebuie să închidem această discuţie cu casele de marcat. Eu o să fiu săptămâna viitoare,
luni şi marţi, la Bruxelles pentru a discuta cu miniştrii de Finanţe şi am vorbit cu colegul meu din Ungaria, care are sistemul
foarte bine pus la punct şi căruia i-am cerut să-mi dea efectiv sistemul pe care dânsul îl are pentru a putea interpreta aceste
date. Întreba cineva de ce vă trebuie acest sistem dacă dumneavoastră nu puteţi prelucra datele? Casele de marcat stochează
inclusiv online". Așadar vă rog să precizați:
1. Având în vedere că termenele de introducere a aparatelor de marcat cu jurnal electronic sunt 1 septembrie 2018
pentru contribuabilii mari sau mijlocii și 1 noiembrie pentru contribuabilii mici, care este termenul real până la care
contribuabilii se pot echipa cu aceste aparate dacă după aceste date nu există nicio sancțiune ci doar un avertisment?
Nu considerați că în lipsa unei sancțiuni reale contribuabilii vor fi descurajați în achiziționarea aparatelor de marcat cu
jurnal electronic?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Majorări salariale Poșta Română
În urma unor declarații ați afirmat următoarele: "Concret, această creștere salarială are două obiective: primul vizează
fidelizarea angajaților care lucrează în zona operativă, iar al doilea crearea de condiții atractive pentru cetățenii care își doresc
să se angajeze aici. Este o realitate faptul că Poșta Română are un deficit de personal, iar concursurile pentru angajări sunt
reluate de foarte multe ori, dat fiind că nu se prezintă nimeni. Odata cu noile creșteri salariale și cu realizarea treptată de
investiții la Poștă, consider că interesul cetățenilor de a lucra aici va crește, iar actualii angajați vor fi stimulați să își
îmbunătățească rezultatele muncii. Reconsolidarea încrederii în Poșta Română este o prioritate pentru mine și întregul
Executiv, acest lucru realizându-se treptat prin investiții și angajați responsabili." Așadar, vă rog să precizați:
1. Aveți în vedere dezvoltarea și a altor metode de atragere a interesului cetățenilor de a lucra la Poșta Română în afara
creșterilor salariale?
2. Aveți în vedere realizarea unui studiu oficial pentru a analiza efectele acestor creșteri salariale, dacă au avut
rezultatul așteptat?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Depășirea valorii de un miliard de euro la exporturile în China
În urma unui comunicat de presă ați declarat următoarele: "Am transmis că economia românească are potenţialul de a
susţine o creştere accelerată a exporturilor. De asemenea, am arătat că Guvernul român, orientat spre business, a adoptat o
serie de măsuri pentru crearea unui climat de afaceri prietenos, promovând tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor
partenerilor economici, indiferent de provenienţa lor." Așadar, vă rog să precizați:
1. Care sunt domeniile principale de investiții care pot contribui în mod semnificativ la depășirea valorii de un miliard
de euro la exporturile în China? Care este strategia pe care o aveți în vedere pentru atingerea acestui scop?
2. Care sunt concluziile oficiale în urma întâlnirii cu ministrul adjunct al Comerțului, Ren Hongbin?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Reducerea eroziunii costiere
În cadrul conferinței de semnare a proiectului ”Reducerea eroziunii costiere Faza a II-a (2014-2020)” ați declarat
următoarele: ” Pentru mine, semnarea celei de-a II-a faze acestei investiţii reprezintă mult şi sunt foarte ataşată de aceasta, dat
fiind faptul că ea a început, ca primă fază, în 2012 când eram ministru al Mediului şi s-a terminat anul acesta, în martie.
Începând cu anul viitor începem efectiv construcţia privind investiţia în faza a II-a care prevede o mărire a suprafeţei României
cu 226 de hectare, practic o suprafaţă mult mai mare pentru plajele Litoralului nostru, începând de la Mamaia, trecând prin
Constanţa, zona Tomis, mergând mai departe către Agigea, Eforie, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn,
Mangalia şi până la 2 Mai. Sunt convinsă că această investiţie, care va fi finalizată în cinci ani de zile, va aduce o valoare
adăugată, prin finanţare europeană, pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României".
Având în vedere cele menționate, vă rog să precizați:
- Care estimați că vor fi modificările în sectorul turistic în urma finalizării acestui proiect?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Costuri controale încrucişate dispuse prin Ordinul OMS 305/07.03.2018
Doamnă ministru,
În luna martie a acestui an, în spitalele din România s-au desfăşurat controale înscrucişate dispuse prin Ordinul OMS
305/07.03.2018 privind aprobarea desfăşurării acţiunii de control încrucişat pentru verificarea conformităţii cu prevederile
legale în vigoare în unităţi sanitare cu paturi de stat sau private, semnat de Ministrul Sănătăţii. La vremea respectivă v-am
semnalat excesul de zel al membrilor comisiilor de control, dar şi costurile extrem de mari ale acestor verificări.
Prin întrebarea Nr. 3604A/03.04.2018 v-am cerut lămuriri despre scopul, dar şi costurile acestor controale încrucişate.
Mi s-a răspuns parţial la aceste întrebări, iar de pe site-ul Ministerului Sănătăţii nu am obţinut informaţiile cerute, deşi
cheltuielile în astfel de cazuri ar trebui să fie publice, iar procesul unul transparent. Doamnă ministru, reiterez întrebările puse
în urmă cu mai bine de o jumătate de an şi la care nu am primit răspunsuri nici până astăzi:
1. Care sunt cheltuielile decontate pentru comisiile care au desfăşurat controalele încrucişate?
2. Dacă a crescut calitatea actului medical în unităţile verificate în urma acestor controale? Menţionez că doresc
răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheș
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministru interimar al Educației Naționale
Direcțiile de acțiune pe termen mediu și lung pentru educația și formarea profesională a tinerilor
Stimată doamnă ministru,
Invățământul preuniversitar în țările dezvoltate din Uniunea Europeană este bine structurat astfel încât să se formeze
un număr cât mai mare de specialiști, care să se integreze pe piața muncii și implicit să contribuie la dezvoltarea economică a
societății. În România nu se întâmpla așa ceva, ci dimpotrivă. Invățământul tehnic și cel profesional este în continuare „fetița
sărăcă” a educației, iar piața muncii duce o lipsă acută de meseriași. Criza forței de muncă din România se va înrăutății treptat,
accentându-se spre sfrârșitul anului 2020, dacă nu vor fi luate măsuri concrete, care să răspundă prompt la noile cerințe ale
pieței muncii, iar pregătirea profesională a acestor tineri care vor ieși de pe băncile școlii să satisfacă nevoile angajatorilor.
În vestul țării deficitul de personal este atât de mare încât multe firme își caută meseriași și specialiști în afara
granițelor țării. În acest sens, vă rog doamna ministru să îmi comunicați care sunt obiectivele strategice și direcțiile de acțiune
pe termen mediu și lung pentru educația și formarea profesională din România.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Florin Stamatian
***

 Interpelare

Adresată: doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat
Obiectul interpelării: Protejarea drepturilor românilor afectați de Brexit
Stimată doamnă prim-ministru,
Este cunoscut deja că ministrul delegat pentru Afaceri Europene și-a prezentat demisia din Guvern, în condițiile în
care a mai rămas mai puțin de două luni până când România ar urma să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene. În
timpul Președinției exercitate de România, mai exact la data de 29 Martie 2019, ar urma să aibă loc și retragerea Marii Britanii
din UE, proces care va afecta cei aproximativ 200.000 de cetățeni români aflați pe teritoriul Marii Britanii.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați în ce măsură afectează demisia ministrului Victor Negrescu
cetățenii români aflați în Marea Britaniei și care sunt garanțiile pe care România le oferă acestor cetățeni în privința respectării
drepturilor lor la viața și muncă în Marea Britanie după data de 29 Martie 2019. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România
 Declarație politică
Declarație politică
Doamnelor și domnilor deputați,
Stimați colegi!
Declarația mea politică de astăzi are ca subiect inechitatea existentă între văduvele de război și văduvele de veteran de
război în acordarea drepturilor aferente asigurării de sănătate. “Văduvele veteranilor de război trebuie să beneficieze de
aceleași drepturi privind serviciile medicale ca și văduvele de război!”
Conform legislației în vigoare, văduvele de război, respectiv văduvele veteranilor de război se legitimează cu același
tip de document: Legitimația de „Veteran de Război”. Ministerul Apărării Naționale eliberează și în prezent aceeași
Legitimație de „Veteran de Război” atât pentru văduvele de război, cât și pentru văduvele de veteran de război. Însă, din punct
de vedere al asigurărilor sociale de sănătate aceste persoane se încadrează în categorii diferite. În cazul prezentării la
consultații sau cu scopul de a beneficia de medicamente compensate văduvele de război au dreptul la compensare 100% iar
văduvele de veteran de război mai puțin. Medicul de familie nu este și nici nu trebuie să fie organul competent de a departaja și
de a explica acestor cetățeni respectabili faptul că legitimația lor de veteran de război nu are aceeași valoare din punct de
vedere al beneficiilor și drepturilor.
Chiar și în aceste condiții, consider că văduvele de veteran de război trebuie să beneficieze de aceleași drepturi privind
serviciile medicale ca și văduvele de război!
Mă întreb - oare din punct de vedere al omeniei am putea stabili noi, nepoții lor, care a fost fapta mai măreață - să ai
un soț decedat pe front sau un soț care a supraviețuit, dar a avut nevoie tot restul vieții de îngrijirile unei soții?
Sunt ferm convins că amândouă au fost fapte care merită respectul și recunoștința noastră.
Luând în calcul cele expuse mai sus, îmi exprim dezacordul față de voința Caselor Județene de Asigurări de
Sănătate să amendeze și să colecteze retroactiv contravaloarea rețetelor eliberate de medicii de familie în condiția
existenței acestor legitimații la purtător.
Prevederile Legii 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de
război, reglementate în Art. 16, lit. j) nu pot fi un argument sustenabil în aceste condiții, iar omisiunea legiuitorului de a
legifera sau de a administra coerent, ar putea fi corectată prin două modalități:
 prin schimbarea legitimațiilor eliberate pentru aceste persoane respectabile și în vârstă, sau
 prin emiterea unei Ordonanțe de Urgență în care se includ în articolul sus-amintit și văduvele de veteran de
război, în care se prevede și introducerea unei amnistii fiscale retroactive pentru rețetele eliberate în ultimii trei ani de
către medicii de familie categoriei „văduvă de veteran de război”.
Având în vedere numărul tot mai scăzut al văduvelor de război și al văduvelor de veterani de război, dar și cu gândul
la celebrarea Centenarului Marii Uniri, consider că emiterea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului în acest sens ar fi
oportună și salutară.
Deputat
Dr. Vass Levente
***
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 Întrebări
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
Solicitanții eligibili ai POC 2014-2020 ”Cercetare, dezvoltare tehnologică
și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor”
În data de 14 august a fost aprobat Ghidul solicitantului, iar pe 21 august s-a deschis apelul pentru proiecte aferent
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1 ”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul
competitivității economice și dezvoltarii afacerilor”, prioritatea de investiții 1a ”Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a
infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în
special a celor de interes european” OS1.1. Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate
Pe site-ul ministerului, la prioritățile de investiții 1.1. se prevede ca obiectiv Promovarea investițiilor în C&I,
dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și
aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce
a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice
esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.
Nicăieri în acest enunț extrem de generos și de ambițios nu se specifică faptul că ar fi vorba exclusiv de infrastructuri
de cercetare și inovare publice, așa cum reiese abia acum, din Ghidul solicitantului. Nicăieri nu reiese faptul că structuri care
îndeplinesc aceleași funcții de cercetare/ inovare și sinergii cu mediul economic – cum ar fi unitățile de învățământ superior
particulare sau confesionale - nu pot beneficia de fonduri europene, în condiții egale, nediscriminatorii de competiție reală. Nu
ar fi corect, echitabil și, firește, cu posibile rezultate mai spectaculoase și totodată benefice pentru România ca o competiție
pentru selecția de proiecte să aibă loc între toate unitățile de învățământ superior acreditate care răspund unor criterii de
selecție obiective (în cazul de față să fie conectate cu o structură economică de tip cluster)?
Supun atenției Dumneavoastră solicitarea de analiză a oportunității de a extinde categoria solicitanților eligibili și la
institutele de cercetare sau instituțiile de învățământ superior particulare și confesionale, precum și modificarea prevederilor
Ghidului solicitantului în consecință.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Szabó Ödön
***
Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor si Pădurilor
domnului Geronimo Răducu Brănescu, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor
Punerea în aplicare a prevederilor Planului de măsuri pentru combaterea
Pestei Porcine Africane, aprobate prin Hotărârea nr. 3 din data de 01.08.2018
Prin Hotărârea nr. 3 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din data de 01.08.2018 a fost aprobat
Planul suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane. Deoarece, la finalul setului de măsuri se prevede că
în 12 ore de la adoptare, instituțiile responsabile, printre care și Ministerul Apelor și Pădurilor, semnatar al acestui Plan,
trebuia să transmită Ministerului Finanțelor Publice necesarul de fonduri pentru a putea aplica cele prevăzute, vă solicit să-mi
transmiteți clarificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Planului de măsuri pentru combaterea Pestei
Porcine Africane:
1. La pct. 2 al Planului suplimentar de măsuri se vorbește de executarea unor gropi de incinerare de către gestionarul
fondului de vânătoare în care, după recoltarea de probe, mistreții vor fi incinerați prin ardere in-situ, sub supravegherea oficială
sanitar – veterinară.
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Vă rog să precizați sub ce formă (cu ce utilaj sau utilaje) se vor executa aceste gropi, deoarece Asociația de Vânătoare
nu dispune de un asemenea utilaj (buldoexcavator) care să poată săpa o groapă la o adâncime suficient de mare pentru a
corespunde cerințelor planului de măsuri privind biosecuritatea, iar aceste gropi nu se pot săpa manual.
Totodată, va rog să precizați modul în care se va realiza arderea pieselor recoltate și ce substanțe inflamabile se vor
folosi, deoarece, în cazul vânătorilor la pândă și la dibuit, piesele recoltate sunt în număr redus, având în vedere că populația
de mistreți este încă dispersată în terenurile agricole, pe văi, astfel că, asemenea gropi trebuie săpate în fiecare zi, după fiecare
piesă recoltată, nefiind posibilă adunarea acestora în mai multe zile, nemaivorbind de faptul că în această perioada secetoasă, a
produce foc în fond forestier sau în apropierea acestuia, este foarte periculos.
2. La pct. 6 se prevede că transportul mistreților uciși respectiv morți se realizează de către gestionarul Fondului
Cinegetic, în mijloace etanșe.
Vă rog să precizați ce fel de mijloace sunt acestea și care este modul de ambalare în saci al mistreților care depășesc
greutatea de 40 kg?
3. La pct. 17 se prevede că substanțele necesare dezinfectoarelor individuale vor fi asigurate de către autoritățile
publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul consiliilor județene cu destinație specială pentru PPA.
Vă rog să precizați de unde se vor asigura fondurile necesare materialelor ce se vor folosi de către Asociațiile de
vânătoare, deoarece va reprezenta o cheltuială însemnată pentru acestea?
4. Pentru implementarea măsurilor prevăzute în Planul de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane aprobat
prin Hotărârea nr. 3 a Comitetului National pentru situații speciale de urgență s-au prevăzut categorii de cheltuieli:
Vă rog să precizați sursa din care se vor finanța cheltuielile necesare amenajării gropilor de incinerare, pentru a putea
solicita fondurile necesare?
5. De unde se vor finanța cheltuielile privind substanțele respectiv materialele necesare incinerării?
6. În cazul mistreților uciși, în Planul de măsuri se vorbește de despăgubiri pe cap de mistreț, recoltat și incinerat, în
condițiile legii.
Vă rog să precizați actul normativ în care este prevăzut acest lucru?
7. În cazul existenței unei asemenea legislații, vă rog să precizați modul de despăgubire în cazul masculilor cu trofeu
(de la 16 cm în sus), a căror valoare de piață este foarte mare, luând în considerare tarifele practicate atât de Romsilva cât și de
Asociațiile de vânătoare?
8. În cazul uciderii mistreților, conform prevederilor Planului de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane,
aprobat prin Hotărârea nr. 3 din data de 01.08.2018, a Comitetului National pentru situații speciale de urgență, transportul
acestora la groapa sau gropile de incinerare presupune un consum uriaș de combustibil, respectiv resurse umane (muncitori
pentru încărcat și descărcat piesele recoltate). Vă rog să precizați modul în se va acoperi costul carburanților respectiv și al
forței umane folosite în aceste operații de către Asociațiile de vânătoare?
9. În final, dacă există resursele financiare necesare punerii în aplicare a acestui plan, vă rog să precizați timpul fizic în
care vom putea solicita sau deconta cheltuielile apărute, chiar dacă Asociațiile de vânătoare vor pre finanța aceste acțiuni?
10. Vă rog să precizați de ce Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a reușit să adopte o legislație specifică
privind despăgubirile acordate pentru porcii domestici uciși în ferme și gospodăriile persoanelor fizice, pe când Ministerul
Apelor și Pădurilor nu a făcut nici un demers legislativ în acest sens?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Magyar Lorand-Balint
***
Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Stadiul validării unor proiecte de dezvoltare locală din fonduri de la bugetul de stat
și din fonduri europene nerambursabile promovate de municipiul Carei, județul Satu Mare
Am fost contactat de primarul municipiului Carei, județul Satu Mare, în privința aprobării a două proiecte al căror
stadiu este ”În așteptare validare”, unul de finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cel de-al doilea prin POR
2014-2020. Cele două proiecte sunt următoarele:
1. Extindere Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” cu corp nou P+2 (3 parțial) și modernizare clădiri existente din
municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu, nr. 16
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2. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei pe baza măsurilor propuse în Planul de Mobilitate Urbană –
proiect propus pentru Axa prioritară 3, OT 4 ‐ sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele, prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor
de adaptare relevante pentru atenuare, OS32 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate
urbană durabilă
Ținând cont de perioada necesară pregătirii unor proiecte de investiții de pe o parte și a implementării celor cu
finanțare europeană nerambursabilă pe de altă parte, Vă rog să îmi comunicați când vor fi validate aceste două proiecte, astfel
ca derularea lor propriu-zisă să poată fi demarată.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Erdei-Dolóczki István
***
Adresată doamnei Lia - Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Situația unei unități protejate din județul Covasna - Fundația Creștină
Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe
Stimată doamnă ministru,
În cadrul audiențelor din biroul meu parlamentar, am fost căutată de către Peter Makkai, Directorul Fundației Creștine
Diakonia din Sfântu Gheorghe, în scopul prezentării unei situații neplăcute care a survenit din cauza adoptării Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 60/2017 de către Guvernul României.
În urma adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, situația unităților protejate este afectată grav,
ceea ce a adus la intrarea în șomaj a mii de persoane care depind de aceste unități.
Actul normativ stabilește că unităţile care nu angajează persoane cu handicap, în condiţiile legii au obligația, conform
art. 78 alin. 3), “să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în
plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.”
Măsura este aplicată începând cu 01 septembrie 2017 pentru unităţile care au peste 50 de angajaţi și este aplicată atât
societăților comerciale cât și autorităților și instituțiilor publice.
Astfel, începând cu 01 septembrie 2017, prin OUG 60/2017 a fost eliminată posibilitatea persoanelor juridice de a opta
pentru achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţile protejate autorizate iar contribuția datorată în cazul neangajării a
fost majorată de la 50% la 100% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au
angajat persoane cu handicap. Instituțiile publice și private care au obligația să angajeze persoane cu handicap și nu fac asta au
de plătit acum taxe duble la stat, față de cât plăteau înainte. De fapt, până acum, aceste entități aveau de ales între a plăti taxa
lunară la stat sau a cumpăra produse și servicii de la unitățile protejate autorizate, această ultimă opțiune nu mai există și
trebuie să plătească de două ori mai mult la stat sau să angajeze. Constrângerea angajatorilor prin dublarea taxei pentru
neangajare sau organizare de concursuri de angajare speciale de către instituțiile publice vor conduce doar la colectarea
suplimentară de fonduri la bugetul de stat, nu și la crearea de locuri de muncă suplimentare pentru persoane cu handicap.
Întrebări:
- Vă rog să-mi precizați, ce măsuri veți lua pentru corectarea situației deja existente de mai mult de 1 an, în urma
adoptării OUG nr. 60/2017 și ce măsuri ați luat și veți lua în viitor pentru protejarea acestei categorii de persoane cu
dizabilități, care au lucrat în aceste unități protejate și au devenit șomeri?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Benkő Erika
***
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Grupul parlamentar al
Alianței Liberalilor și Democraților
 Declarații politice
Autoritățile europene vin în ajutorul fermierilor
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Comisia Europeană a publicat primul raport privind aplicarea normelor în materie de concurență în sectorul agricol.
Prin acest raport se arată că autoritățile europene de concurență îi pot ajuta pe fermieri să obțină condiții mai bune pentru a-și
vinde produsele marilor cumpărători sau cooperativelor.
Raportul publicat de Comisie este primul care se axează în mod specific pe aplicarea normelor UE în materie de
concurență în sectorul agricol.
Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a declarat că este foarte important să se consolideze
poziția fermeierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Acest raport evidențiază modul în care legislația din
domeniul agricol și cel al concurenței merg mână în mână în vederea obținerii unot rezultate echitabile pentru producători, dar
și pentru consumatori.
Una din pricipalele constatări ale raportului a privit activitatea autorităților europene de concurență. Astfel, autoritățile
europene de concurență au efectuat 178 de investigații în sectorul agricol. Aproape jumătate din toate cazurile de încălcare a
normelor în materie de concurență identificate în urma investigațiilor au vizat acorduri privind prețurile. De asemenea, raportul
a constatat că activitatea de asigurare a respectării legislației desfășurată de autoritățile euroepene a adus beneficii fermierilor,
care au obținut oferte mai avantajoase pentru produsele lor.
O altă acțiune a autoritătilor europene a privit protecția pieței interne, care a generat beneficii atât pentru consumatorii
din statele membre în care importurile ar fi putut fi restricționate, cât și pentru fermierii din toate celelalte state membre care ar
fi fost afectați de încercarea de a împiedica vânzările transfrontaliere.
Autoritățile europene de concurență au furnizat orientări fermierilor, altor operatori și guvernelor naționale privind
modul de interpretare și aplicare a dreptului concurenței în acest sector.
În cuprinsul raportului se regăsesc derogări de la normele în materie de concurență pentru organizațiile de producători
și organizațiile interprofesionale, acestea putând să contribuie la consolidarea poziției fermierilor și la eficientizarea lanțului de
aprovizionare cu produse alimentare.
Raportul confirmă faptul că instrumentele sectoriale specifice care sunt disponibile în industria agricolă sunt utilizate
în beneficiul fermierilor și al sectorului în general.
Deci un semn bun pentru producătorii agricoli!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Performanța și eficiența sectorului public pot să crească și altfel decât prin disponibilizări
Stimați colegi,
În funcție de instituția căreia îi solicităm informațiile, avem un număr diferit al angajaților din sistemul bugetar, am
constatat asta nu o dată. Toată lumea este însă de acord asupra unui fapt: raportat la numărul salariaților de la stat, serviciile
care se primesc de către contribuabili sunt sub nivelul de performanță și eficiență pe care ni-l dorim.
Perioadele de creștere economică, deciziile nechibzuite sau nevoile de moment au determinat, de-a lungul timpului,
creșterea numărului angajaților la stat până la un nivel nesustenabil, iar majorările salariale din ultima perioadă au atras și mai
mult atenția asupra faptului că nu putem avea, în același timp, un număr mare de bugetari, salarii mari și eficiență.
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Fie că discutăm de aparatul central, fie că discutăm de administrația locală, de instituțiile deconcentrate sau de
companiile aflate în subordinea primăriilor și Consiliilor Locale, s-a creat, din păcate, un aparat de stat care, de multe ori, în
loc să susțină demersurile private, le sufocă. Și am ajuns la momentul în care trebuie să luăm măsuri.
Cea mai facilă pare propunerea de a se elimina posturile neocupate și de a se face disponibilizări. Trebuie să găsim,
însă, alte soluții, pentru că nu mai vreau să trecem, stimați colegi, prin acei ani în care măsurile de diminuare a salariilor și de
disponibilizări au dus la drame sociale, la emigrare, la sinucideri. Un cetățean român care și-a construit viața profesională după
regulile stabilite de stat nu trebuie să sufere dacă statul constată, ulterior, că regulile au fost greșite.
Există o cale de mijloc, care implică cel puțin două direcții. Prima ar fi ca instituțiile responsabile, poate sub
coordonarea Ministerului Finanțelor sau Curții de Conturi, să ne prezinte un raport din care să reiasă motivul pentru care, după
investiții de zeci și sute de milioane de euro în informatizare, avem un număr mai mare de angajați la stat, și nu mai mic. Dacă
am înlocuit activitatea manuală cu diverse aplicații, e normal să vedem eficiență sporită și economisire.
A doua măsură ar fi diminuarea anuală a numărului angajaților la stat, dar nu prin disponibilizări, ci prin blocarea
parțială a angajărilor, desființarea instituțiilor inutile și redistribuirea personalului în acele instituții unde e o încărcare sporită,
desigur, ținând cont și de calificarea fiecăruia. Dintr-o analiză de acum câțiva ani rezulta că, anual, ies din sistem din cauza
naturale - pensie, încetarea raporturilor de muncă, deces – aproximativ 50.000 salariați la stat. Dacă în locul acestora sunt
angajați doar 20 – 30.000, avem anual o economie consistentă, fără a genera drame sociale. Asta până ajungem la nivelul
optim de angajați, poate 800.000 de salariați, nivel care să includă atât aparatul central, cât și deconcentratele, administrația
locală și societățile în subordinea primăriilor și Consiliilor Locale. Dacă nu avem în vedere toți acești angajatori, ci doar pe
unii, înseamnă că demersul este unul politicianist.
Resping total ideea unor scăderi salariale sau a unor disponibilizări, precum în anii crizei, în care familii tinere, cu rate,
s-au trezit în stradă, în condițiile în care nu greșiseră cu nimic, iar sinuciderile atinseseră cote dramatice. Soluțiile sunt în
aceste căi de mijloc, care să fie asumate pentru următorii 10-15 ani, indiferent de culoarea politică a Guvernului.
Vă mulțumesc!
Deputat
Daniel Olteanu
***
Toleranţa – condiţia esenţială a păcii, democraţiei şi dezvoltării durabile
Ziua Internațională a Toleranței este o sărbătoare anuală, celebrată pe 16 noiembrie. În 1995, când UNESCO a
proclamat data de 16 noiembrie drept Ziua Internațională a Toleranței, au fost identificate nu mai puțin de 16 tratate, convenții,
declarații și recomandări, toate legate de necesitatea toleranței.
Societatea contemporană, fie că se îndreaptă sau nu spre globalizare, cunoaşte efectele nefaste ale războiului,
terorismului, crimelor împotriva umanității, epurării etnice, discriminării minorităților și a imigranților, alte abuzuri împotriva
ființelor umane. Globalizarea însăși, în timp ce unește popoarele, poate să inducă diferitelor etnii un plus de ipohondrie şi
ermetism, cauzate de lipsa încrederii.
Noţiunea de toleranță, pe care o invocăm azi, este tocmai virtutea care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie
la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Mult mai simplu, Mahatma Gandhi, părintele independenţei Indiei spunea
că “toleranţa este celălalt nume al libertăţii”. Dar pentru a deveni eficientă, toleranța trebuie să fie practicată la nivel de
indivizi, grupuri și state. Liderii mondiali au recunoscut această necesitate prin adoptarea Declaraţiei Mileniului în anul 2000.
Ei au plasat toleranţa printre valorile fundamentale care stau la baza relaţiilor internaţionale în secolul al XXI-lea. Ziua
Toleranţei se constituie într-o ocazie de a aduce aminte șefilor de stat faptul că ei și-au luat angajamente și că au obligații faţă
de cetăţenii pe care-i reprezintă. În timp ce sărbătorim Ziua Internațională a Toleranței, să ne amintim că în chiar acest moment
avem obligația de a fi toleranți.
În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera nedreptatea socială,
nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Căci “nu este tolerant acela care nu tolerează
intoleranţa”, după cum zicea un filozof spaniol. Este nevoie să fim mereu conştienţi că, deşi tot mai necesară, toleranţa are
limitele ei. Acţiunile noastre consensuale, dedicate progresului, de pildă, pot constitui un model de toleranţă.
Marcarea Zilei Internaţionale a Toleranţei este axată pe acţiuni educative, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.
Această zi are menirea să reamintească omenirii că intoleranţa este generatoare de violenţă şi, totodată, îndeamnă comunităţile
să trăiască în pace şi respect. Educaţia este mijlocul cel mai eficient pentru prevenirea intoleranţei. În centrul tuturor eforturilor

69

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2018
Săptămâna 12 – 16 noiembrie 2018
de promovare a toleranţei trebuie să fie dialogul, atât dintre indivizi, cât şi dintre diferite culturi şi civilizaţii. Trebuie să
învăţăm să ne respectăm reciproc şi să ne recunoaştem unii altora drepturile şi convingerile, câtă vreme acestea nu contravin
drepturilor omului, respectiv statului de drept.
Este necesar să ne unim împotriva pornirilor nefaste cauzate de incapacitatea înţelegerii, iar soluţiile sunt la
îndemâna noastră, de la şefii de stat, până la ultimul cetăţean onest şi conştient de ceea ce se întâmplă. Suntem cu toţii
responsabili pentru viitorul comun, care poate fi mai bun doar prin înţelegere, încredere, colaborare şi pace.
Deputat
Niţă Mihai
***

 Întrebare

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Spitalul regional din Timișoara
Doamnă ministru,
În ședința din data de 28 iunie 2018, Guvernul a adoptat al doilea pachet de investiții strategice, unul dintre obiectivele
incluse în acest pachet fiind și construirea unui spital regional în municipiul Timișoara ce va deservi partea de vest a țării. La
fel ca și celelalte spitale regionale ce urmează a fi construite, spitalul regional din Timișoara va fi un spital clinic organizat cu
o structură de specialități, cu o platformă complexă de investigații și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care va
asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe.
Doamnă ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicați care sunt demersurile
realizate pentru construirea spitalului regional din Timișoara, de la momentul adoptării de către Guvern al celui de-al doilea
pachet de investiții până în prezent.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marian-Gheorghe Cucșa
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
De către: Daniel Olteanu, deputat
Obiectul interpelării: Modul în care Ministerul Transporturilor a respectat la nivel național, în strategia sa de finanțare cu
fonduri europene a proiectelor de infrastructură, principiul european al coeziunii: „mai puțin pentru cel bogat, mai mult pentru
cel sărac”
Stimate domnule ministru,
Cunoaștem deja faptul că absorbția fondurilor europene destinate infrastructurii a subperformat în exercițiul 2007 –
2013, cuantumul fondurilor europene pierdute de România ridicându-se la 2 miliarde euro, conform celor mai recente date
furnizate de doamna Corina Crețu, Comisar European pentru Politică Regională. Nu revin asupra cauzelor, enumerate în
spațiul public de suficiente ori, de la lipsa proiectelor mature și până la procedurile birocratice, greoaie.
În condițiile în care fondurile de coeziune sunt alocate la nivelul Comisiei Europene tocmai pentru a reduce decalajele
între regiuni, pe principiul „mai puțin celor bogați, mai mult celor săraci”, este foarte important ca acest principiu să fie
respectat și la nivelul României, fie că vorbim de regiunile sale istorice, administrative (județe) sau de dezvoltare (pe structura
ADR-urilor).
Prin urmare, vă rog domnule ministru, strict cu privire la fondurile destinate infrastructurii, pe proiecte ale Ministerului
Transporturilor și instituțiilor subordonate, să-mi comunicați, pe fiecare din exercițiile 2007-2013 și 2014-2020, distinct,
următoarele:
1. Fondurile absorbite la nivelul fiecărei regiuni, prin fonduri absorbite înțelegând „rambursate de Comisia
Europeană”, iar prin „regiune” următoarele categorii de regiuni:
a. istorice (Moldova – inclusiv Galați și Buzău; Transilvania – inclusiv Banat, Crișana, Maramureș; Țara Românească
– inclusiv București; Dobrogea)
b. administrative (județe + Municipiul București)
c. de dezvoltare (pe structura Agențiilor de Dezvoltare Regională).
2. Lista proiectelor, în ordinea valorică a acestora, și finanțarea europeană a fiecăruia (pentru 2014 - 2020 fiind vorba,
evident, de lista proiectelor depuse / acceptate la finanțare și în pregătire la nivelul MT).
3. Gradul de supraîncărcare a fondurilor europene destinate infrastructurii, prin proiecte ale Ministerului
Transporturilor, la zi, pentru exercițiul 2014 - 2020.
4. Totalul fondurilor europene absorbite în exercițiul 2007 - 2013 și disponibile în exercițiul 2014 – 2020.
5. Modul în care Ministerul Transporturilor, în strategia sa, a avut și are în vedere respectarea la nivel național a
principiului european al coeziunii, respectiv „mai puțin pentru cei bogați, mai mult pentru cei săraci” (Ex: regiunea București –
vs. Regiunea Nord - Est) și care considerați că sunt rezultatele la nivel național, traduse prin reducerea decalajelor regionale la
nivelul țării (ex: București – Regiunea Nord - Est) ca urmare a strategiei Ministerului Transporturilor în domeniul finanțării cu
fonduri europene a investițiilor în infrastructură.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Daniel Olteanu
***
Adresată: domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
De către: Daniel Olteanu, deputat ALDE, Circumscripția electorală Nr. 39 Vaslui
Obiectul interpelării: Responsabilitatea și explicațiile ștergerii Autostrăzii Focșani (Tișița) – Albița din Master Planul
General de Transport
Stimate domnule ministru,
Am transmis, de-a lungul ultimilor doi ani, prin intermediul instrumentelor parlamentare (interpelări, întrebări,
declarații în plen etc.), ca deputat ales în Circumscripția Vaslui, mai multe puncte de vedere cu privire la dispariția Drumului
de mare viteză Tișița – Albița din strategia curentă a Ministerului Transporturilor și din Master Planul General de Transport.
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Nu mai reiau aici întreaga argumentație care susține demersul meu, pe baza informațiilor existente în acest moment
(subliniez că demersul este unul neîntrerupt, existând o corespondență în acest sens și cu alte instituții). Menționez doar că
găsiți argumente suficiente în interpelarea cu titlul „Introducerea în bugetul de stat pe anul 2019 a sumei necesare pentru
realizarea studiului de fezabilitate / PT pentru obiectivul Autostrada Tişiţa - Albiţa”, deja transmisă Ministerului
Transporturilor sub nr. 1908B/23.10.2018.
Punctez doar patru momente semnificative:
1. Existența studiului de prefezabilitate din 1998, realizat de Iptana, cu privire la Autostrada Focșani - Albița
(http://sitevechi.cnadnr.ro/proiect.php?id=263);
2. Autostrada Albiţa – Huşi – Tecuci – Tişiţa – Buzău – Bucureşti - Giurgiu figura la poziția 11 în „LISTA proiectelor
prioritare, identificate de România împreună cu Uniunea Europeană, care urmează a fi realizate până în anul 2015” în Legea
nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, elaborată în
perioada în care dumneavoastră ocupați funcții de răspundere tot în Ministerul Transporturilor, iar portofoliul Ministerului era
deținut de aceeași formațiune politică precum cea de acum;
3. Această autostradă a dispărut și din „Lipsa proiectelor în pregătire” de pe noul site al CNAIR (în condițiile în care
era menționată pe vechiul site);
4. Această Autostradă este eligibilă pentru a fi finanțată pe fonduri europene, conform unui răspuns oficial al doamnei
comisar Corina Crețu, deși cel mai firesc ar fi să fie finanțată cu fonduri de la bugetul de stat, având în vedere faptul că
indicatorul EIRR este superior în cazul altor proiecte, iar Moldova este singura regiune cu zero kilometri de autostradă
construiți cu fonduri de la bugetul de stat.
Ulterior, prin Master Planul General de Transport adoptat în 2016, pregătit însă cu siguranță printr-un efort multianual,
această Autostradă a dispărut, pur și simplu.
Domnule ministru, ca parlamentar ales în cel mai sărac județ din cea mai săracă regiune a Uniunii Europene, nu pot
accepta această nedreptate profundă, inclusiv o încălcare evidentă a accepțiunii europene a principiului coeziunii: „mai mult
pentru cei săraci, mai puțin pentru cei bogați”, care s-a tradus în România prin investiții de miliarde de euro în București și
regiunile bogate și 1% în Moldova în 2017, 0% în Vaslui.
Prin urmare, vă rog, domnule ministru, raportat la studiul de prefezabilitate din 1998 și Legea citată, Legea nr.
203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, să-mi transmiteți:
1. Toate analizele, studiile, punctele de vedere de la nivelul Ministerului Transporturilor, CNAIR (CNADNR) etc., de
la nivelul oricărei entități care și-a exprimat un punct de vedere pe parcursul realizării Master Planului General de Transport
(până la nivelul consilierului pe domeniul transport - infrastructură al prim-ministrului de la momentul adoptării MPGT,
septembrie 2016), care au dus la scoaterea pur și simplu a Autostrăzii Tișița (Focșani) - Albița din Master Planul General de
Transport și din strategiile Ministerului Transporturilor;
2. Având în vedere că însuși MPGT prevede reactualizarea sa periodică, vă rugăm precizați când intenționați
reactualizarea sa și, bineînțeles, reintroducerea proiectului Autostrăzii Focșani (Tișița) – Albița în versiunea reactualizată a
Master Planului General de Transport.
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Daniel Olteanu
***
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