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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 19 noiembrie
Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 19 noiembrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie (PL-x 562/2018) - lege ordinară;
2. Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit
pentru consumatori, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017 (PL-x 345/2014/2017) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti (PL-x 67/2018)- lege
ordinară;
4. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov (PL-x 66/2018)- lege ordinară ;
5. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (PL-x
65/2018)- lege ordinară;
6. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti (PL-x 18/2018) - lege
ordinară ;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din
Bucureşti (PL-x 294/2018) - lege ordinară;
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore (PL-x 508/2017) - lege ordinară;
9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a
fondurilor europene (PL-x 37/2018) - lege ordinară;
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi
prelucrare primară a lânii în zona montană (PL-x 105/2018)- lege ordinară;
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în
zona montană (PL-x 106/2018)- lege ordinară;
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (PL-x 107/2018)lege ordinară;
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 376/2017) - lege ordinară;
14. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 19/2018) - lege ordinară.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017) - lege ordinară;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice
(PL-x 405/2018) - lege organică;
3. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului (PL-x 232/2016) - lege ordinară.
Deputații Alexandra Corina Bogaciu și Constantin Cătălina Zamfira și-au încetat activitatea în cadrul Grupului
parlamentar al PSD, devenind deputați neafiliați, iar deputatul Matei Dobrovie, fost deputat al Grupului parlamentar al USR, a
devenit membru al Grupului parlamentar al PNL.
***
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 20 noiembrie
Camera Deputaților a adoptat, pe articole, marți, 20 noiembrie, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23
alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018)- lege organică;
2. Proiectul 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 (PL-x 147/2018)- lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană (PL-x 134/2018)- lege
ordinară;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional (PL-x 146/2018)lege ordinară ;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea
operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale (PL-x 434/2018) - lege ordinară;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 413/2018) - lege
organică;
7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional Secţiunea a IV-a- Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 387/2018) lege organică;
8. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 470/2018) - lege
organică;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x
404/2018) - lege organică;
10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în
cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Pl-x
7/2007/8.10.2007) - lege organică;
11. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.446 din 29 mai 2018 (PL-x 528/2017/2018) - lege organică;
12. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.535 din 28 iunie 2018 (PL-x 282/2016/2018) - lege organică;
13. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.432 din 21 iunie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 2018 (PL-x 359/2016/2018) - lege organică;
14. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din
28.03.2018 (PL-x 363/2017/2018) - lege organică;
15. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x
425/2018) - lege organică;
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în
vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional
mobil (PL-x 132/2018)- lege ordinară.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x
414/2018) - lege organică;
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin
aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la
Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din
regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană (PL-x 454/2018) lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă (PL-x 602/2017) - lege organică.
***
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 21 noiembrie
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 21 noiembrie, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie (PL-x 562/2018) - lege ordinară – 259 voturi pentru, 1 abținere;
2. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti (PL-x 67/2018) - lege
ordinară – 266 voturi pentru;
3. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov (PL-x 66/2018) - lege ordinară – 254
voturi pentru, 3 abțineri;
4. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (PL-x
65/2018) - lege ordinară – 266 voturi pentru, 2 abțineri;
5. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti (PL-x 18/2018) - lege
ordinară – 265 voturi pentru, 6 abțineri;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din
Bucureşti (PL-x 294/2018) - lege ordinară – 265 voturi pentru, 5 abțineri;
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore (PL-x 508/2017) - lege ordinară – 174 voturi pentru, 84
împotrivă, 12 abțineri;
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a
fondurilor europene (PL-x 37/2018) - lege ordinară – 243 voturi pentru, 30 abțineri;
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi
prelucrare primară de lână şi piei în zona montană (PL-x 105/2018) - lege ordinară – 212 voturi pentru, 1 împotrivă, 62
abțineri;
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru
sacrificarea animalelor şi/sau prelucrare a cărnii în zona montană (PL-x 106/2018) - lege ordinară – 205 voturi pentru,
1 împotrivă, 65 abțineri;
11. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (PL-x 107/2018) lege ordinară – 206 voturi pentru, 60 abțineri, 1 împotrivă;
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 376/2017) - lege ordinară – 269 voturi pentru;
13. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 19/2018) - lege ordinară – 267 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri;
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare
primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau cultură
în zona montană (PL-x 147/2018) - lege ordinară – 212 voturi pentru, 1 împotrivă, 52 abțineri;
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23
alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018) - lege organică – 179
voturi pentru, 1 împotrivă, 91 abțineri;
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16. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare
primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau cultură
în zona montană (PL-x 147/2018) - lege ordinară – 212 voturi pentru, 1 împotrivă, 52 abțineri;
17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană (PL-x 134/2018) - lege
ordinară – 212 voturi pentru, 2 împotrivă, 51 abțineri;
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional (PL-x 146/2018) lege ordinară – 189 voturi pentru, 2 împotrivă, 75 abțineri;
19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea
operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza
acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale (PL-x 434/2018) - lege ordinară – 269 voturi pentru, 1 împotrivă;
20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în
vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea
unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional
mobil (PL-x 132/2018) - lege ordinară – 270 voturi pentru, 2 abțineri;
21. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PL-x 510/2018) - lege ordinară – 269
voturi pentru, 2 abțineri;
22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 563/2018) lege ordinară – 262 voturi pentru;
23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă (PL-x
534/2018) - lege ordinară – 272 voturi pentru;
24. Proiectul de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a
cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene (PL-x 566/2018) - lege ordinară – 271 voturi pentru, 2 abțineri;
25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x
328/2018) - lege ordinară – 244 voturi pentru, 26 abțineri;
26. Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 7 februarie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017 (PL-x 345/2014/2017) - lege ordinară – 274 voturi
pentru, 1 împotrivă; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru buget și a Comisiei juridice;
27. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 86 alin(3) şi (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare (Pl-x 404/2018) - lege organică – 214 voturi pentru, 60 abțineri;
28. Proiectul de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă (PL-x 322/2017) - lege organică – 276 voturi pentru;
29. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 413/2018) - lege
organică – 269 voturi pentru, 1 abținere;
30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi (Pl-x 387/2018) - lege organică – 270 voturi pentru, 1 abținere;
31. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x
7/2007/8.10.2007) - lege organică – 270 voturi pentru, 1 abținere;
32. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor în sectoarele agricultură,
acvacultură şi industria alimentară (PL-x 586/2017)- lege organică – 187 voturi pentru, 79 abțineri;
33. Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă (PL-x 124/2018) - lege organică – 252 voturi pentru, 14
abțineri;
34. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a
cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene (PL-x 307/2018) - lege organică – 270 voturi pentru;
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35. Propunerea legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl-x 527/2017) - lege organică – 268 voturi pentru; cu
raport de respingere din partea Comisiei pentru muncă;
36. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 470/2018) - lege
organică – 211 voturi pentru, 61 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învățământ;
37. Legea pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reexaminată ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.446 din 29 mai 2018 (PL-x 528/2017/2018) - lege organică – 271 voturi pentru; cu raport de respingere din partea
Comisiei juridice;
38. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 28 iunie 2018 (PL-x 282/2016/2018) - lege organică – 271 voturi
pentru; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru muncă și a Comisiei juridice;
39. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.432 din 21 iunie 2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 2018 (PL-x 359/2016/2018) - lege organică – 269 voturi
pentru, 1 abținere; cu raport de respingere din partea Comisiei juridice;
40. Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, reexaminată ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din
28.03.2018 (PL-x 363/2017/2018) - lege organică – 273 voturi pentru; cu raport de respingere din partea Comisiei
juridice și a Comisiei pentru administrație publică;
41. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x
425/2018) - lege organică – 237 voturi pentru, 26 împotrivă, 6 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei
pentru muncă.
***
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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 23 noiembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1480

din care:
– existente la începutul anului 2018

762

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018

407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

311

1) Dezbătute

463
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

344

– 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

461
86
75
213
87
1
1
1042
357
659
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

6
4
2

Cele 461 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
194 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
102 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
78 proiecte de legi
267 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2018 au fost promulgate 275 de legi.

7

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 32 - 2018
Săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018

C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 23 noiembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1216

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

905

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

311

1) Dezbătute

196
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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

134
194
53
60
34
47
1
1
1042
357
659
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
6
4
2

▪ Cele 194 iniţiative legislative votate privesc:
86 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
45 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
38 proiecte de legi
108 propuneri legislativei legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 275 de legi, 34 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală,
iar 241 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.

8

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 32 - 2018
Săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018

D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de luni, 19, marţi, 20 şi miercuri, 21 noiembrie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

392
392

din care: - în dezbatere

40

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

34
40

- votate
- la Senat

6

- la promulgare

28

- respinse definitive

6

Retrimise la comisii

11

▪ Cele 40 de iniţiative legislative votate privesc:
20 de proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
12 proiecte de legi
20 de propuneri legislative

riv
gis

16 propuneri le
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
19 – 23 noiembrie 2018
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 328/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

2.

PL-x 510/2018 - Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

3.

PL-x 126/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

4.

PL-x 562/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 metodelor de calcul şi de raportare a reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

5.

PL-x 67/2018 - Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti

6.

PL-x 66/2018 - Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov

7.

PL-x 65/2018 - Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul
Timiş

8.

PL-x 18/2018 - Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

9.

PL-x 294/2018 - Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru
Haret" din Bucureşti

10. PL-x 508/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
11. PL-x 37/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare
a fondurilor europene
12. PL-x 105/2018 - Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare,
spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
13. PL-x 106/2018 - Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate
mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
14. PL-x 107/2018 - Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
15. PL-x 376/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
16. PL-x 19/2018 - Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
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17. PL-x 147/2018 – Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi
prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora
spontană și/sau cultură în zona montană
18. PL-x 134/2018 - Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
19. PL-x 146/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional
20. PL-x 434/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind
reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică
internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale
21. PL-x 322/2017 - Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
22. PL-x 132/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea
măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate
pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul
patrimoniului cultural naţional mobil
23. PL-x 563/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor
24. PL-x 534/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă
25. PL-x 566/2018 - Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
26. PL-x 586/2017 - Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor în sectoarele
agricultură, acvacultură şi industria alimentară
27. PL-x 124/2018 - Lege privind Statutul inspectorului de muncă
28. PL-x 307/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 413/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

2.

Pl-x 387/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
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3.

Pl-x 470/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Se comunică respingerea

4.

Pl-x 404/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 86 alin.(3) și (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare

5.

Pl-x 7/2007 - Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

6.

PL-x 363/2017/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018
Se comunică respingerea
III. Proiecte pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 345/2014/2017 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010
privind contractele de credit pentru consumatori
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017

2.

PL-x 528/2017/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.446 din 29 mai 2018

3.

PL-x 282/2016/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.535 din 28 iunie 2018

4.

PL-x 359/2016/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.432 din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 2018

5.

PL-x 425/2018 – Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii
Europene

6.

Pl-x 527/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
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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 26 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, 82 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi

Camera
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

Proiecte

7

57

Senat
În procedură

2

0

ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

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

0
0
0

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

1
33
0

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

2
0
2
3
0
0
21
2

1
6

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR

64

2

3
4

80

2

80

30
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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 26 noiembrie 2018)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

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)
PLx
- Caracter: organic
624/2018 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD
444/2018

PLx
503/2018
2
L
437/2018

PLx
654/2018
3
L
576/2018

Obiectul de reglementare

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”.
Proiect de Lege privind societăţile mutuale de Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării
asigurare. (poz. I-b-28)
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
acestora, dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea
nr.237/2015, în acord cu normele europene incidente.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Demersul legislativ transpune, prin art.32, prevederile
art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a 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.
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea
Investitorilor. (poz. I-a-2)
statutului juridic a administratorului schemei de
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente
- Caracter: organic
financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de
- Procedură de urgenţă: nu
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare
- Iniţiator: Guvern
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege
- Cameră decizională: CD
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi
(2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a

Stadiul

S - Adoptat pe
22.10.2018
CD - OZ Plen
MUN și APAR

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

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

Observații

Raport
depus pe
21.11.2018
(625/R/201
8)

TDR:
23.10.2018

TDR:
15.11.2018

Nr.
crt

4

5

6

7

8

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
PLx
133/2018 creştere a bubalinelor. (poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
88/2018 - Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
PLx
145/2018 acvaculturii. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
42/2018 - 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 și pentru
completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr.
PLx
645/2018 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la
organizațiile internaționale interguvernamentale la care
România este parte. (poz. I-a-9)
L
596/2018 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul
PLx
intern/managerial și controlul financiar preventiv. (poz.
673/2018
I-a-3)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
575/2018
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003
PLx
621/2010 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere. (poz. I-b-12)
L
- Caracter: ordinar
395/2010 - Procedură de urgenţă: nu

Obiectul de reglementare
Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori.
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a
bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de
cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum
şi de stimulare a asocierii în cooperative.
Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din
sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în acest
sens, a unei scheme de ajutor de stat.

Stadiul

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

Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor
Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de
dezastre, urmând a fi creată și o rezervă financiară prin
plata unei contribuții în valoare de 50000 USD, pentru S - Adoptată pe
anul 2018, pentru asigura participarea membrilor 24.10.2018
naționali la misiunile organizației.
CD - BUG
pt. raport

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

Completarea art.15 şi 16 din Legea nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii
obligaţiei dispeceratului de a încheia contractul de

S - Adoptat pe
19.10.2010
CD - Retrimis la
IND și TRSP pe
data de

Observații

TDR:
12.04.2018

TDR:
19.04.2018

TDR:
15.11.2018

TDR:
22.11.2018

TDR:
12.04.2014

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
190/2014
9
L
6/2014

PLx
781/2015
10
L
390/2015

PLx
380/2017
11
L
235/2017

PLx
565/2018
12
L
445/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

dispecerizare cu orice taximetrist care îi solicită în scris 24.02.2014
acest lucru şi care activează în raza localităţii de pt. raport
autorizare a dispeceratului, sub sancţiunea retragerii suplimentar
autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi.

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-b41)
- 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
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal,
instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei
nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră,
astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin
limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră
până în anul 2020. (poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.
Stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural
necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu
efect de seră astfel încât să respecte angajamentele
Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră până în 2020, având în vedere necesitatea stabilirii
unor acţiuni specifice şi a unor relaţii de colaborare la
nivel intersectorial al autorităţilor publice pentru
reducerea emisiilor provenite din sectoarele specifice
aferente non ETS, precum şi pentru respectarea
obligaţiilor privind monitorizarea, estimarea şi raportarea
emisiilor aferente care revin instituţiilor administraţiei

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

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

Observații

TDR:
02.10.2018

TDR:
12.11.2015

TDR:
09.11.2017

TDR:
08.11.2018

Nr.
crt

13

14

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

publice centrale şi locale, cu atribuţii şi competenţe în
domeniile vizate.
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de Aprobarea programului multianual de susţinere a
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata
Românească, Brună şi Sura de Stepă.
Românească, Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru
realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de
(poz. I-b-30)
reproducţie, inclusiv pentru prima populare, precum şi
Plx
- Caracter: ordinar
S - Adoptat pe
pentru stimularea asocierii în cooperative, denumit
78/2018 - Procedură de urgenţă: nu
28.02.2018
„Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din
- Iniţiator: deputați + senatori
CD - AGRI
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”.
L
- Cameră decizională: CD
pt. raport
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul
87/2018
privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al
întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter S - Adoptată pe
Plx
caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-b-32)
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu 18.04.2018
243/2018 - Caracter: ordinar
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii CD - AGRI și
- Procedură de urgenţă: nu
şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în MUN
L
- Iniţiator: deputați + senatori
cadrul cărora se poate presta munca necalificată având pt. raport comun
33/2018 - Cameră decizională: CD
caracter ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru

Observații

TDR:
22.03.2018

TDR:
17.05.2018

acelaşi beneficiar.

15

16

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
Plx
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
336/2018
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
L
(poz. I-b-33)
149/2018
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale
PLx
502/2005 din România. (poz. I-b-49)
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern

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.

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

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

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
18.09.2012 la

TDR:
12.06.2018

TDR:
25.09.2012

Nr.
crt

17

18

19

20

21

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
202/2005 - Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-14)
care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul
PLx
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
- Caracter: ordinar
574/2017
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe
- Procedură de urgenţă: nu
un concept strategic, precum și direcțiile de implementare
- Iniţiator: Guvern
L
pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională,
- Cameră decizională: CD
181/2017
interregională, națională, cu integrarea aspectelor
relevante la nivel transfrontalier și transnațional”.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor Modificarea şi completarea unor acte normative care
acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de
PLx
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative
575/2017
români. (poz. I-b-8)
urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi
debirocratizării procedurilor administrative din acest
- Caracter: ordinar
L
domeniu.
- Procedură de urgenţă: nu
414/2017
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea
pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia resurselor umane din administraţia publică, organism cu
PLx
rol consultativ, fără personalitate juridică, cu activitate
567/2018 publică. (poz. I-b-26)
- Caracter: ordinar
nepermanentă, care urmează să funcţioneze pe lângă
L
Secretariatul General al Guvernului.
- Procedură de urgenţă: da
446/2018 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate
contaminate şi a celor contaminate.
şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a
PLx
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate
574/2018 (poz. I-b-51)
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a
- Caracter: ordinar
L
Parlamentului European şi a Consiliului privind un
- Procedură de urgenţă: nu
410/2018 - Iniţiator: Guvern
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până
în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat
imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al în domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,2100 ha,
PLx
statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei situat în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din
625/2018
Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta
Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în
L
Apărării Naţionale. (poz. I-b-25)
administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Ministerul
572/2018
Apărării Naţionale va executa investiţiile necesare pe
- Caracter: organic
amplasament pentru realizarea construcţiilor noi şi
- Procedură de urgenţă: nu

Stadiul

Observații

DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
TDR:
ADMIN pe data de
10.12.2018
19.11.2018
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

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

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
551/2018
22
L
392/2018
PLx
399/2017
23
L
216/2017

PLx
670/2011
24
L
532/2011

PLx
716/2018
25
L
443/2018

PLx
686/2018
26
L
442/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

- 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
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-b-39)
- Caracter: ordinar
- 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
Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-a-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

amenajărilor la terenuri în vederea relocării Farului de
aterizare Gura Portiţei din imobilul 832 în noua locaţie.
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.
Reglementarea activității de vaccinare în vederea
prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile care
pot fi prevenite prin vaccinarea populației generale, în
România.

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică
şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea realizării unei clarificări a textului privind
categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare,
precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea
ce priveşte procedura de contestare a deciziilor comisiilor
de etică sau a Consiliului Naţional de Etică.
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.
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, din
nr. 8/1996 privind dreptul de autor drepturile conexe. perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de
(poz. I-a-4)
profil la normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi
transpunerea
Directivei
(UE)
nr.2017/1564
a
- Caracter: ordinar
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie
- Procedură de urgenţă: da
2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere
- Iniţiator: Guvern
şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi
- Cameră decizională: CD
drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu
deficient de vedere sau cu dificultăţi de citire a

Stadiul

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
23.10.2017
CD - SĂN
pt. raport

Observații

TDR:
07.11.2018

TDR:
14.11.2017

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

S - Adoptat pe
19.11.2018
CD - ÎNV
pt. raport

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

TDR:
05.12.2018

TDR:
27.11.2018

Nr.
crt

27

28

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind unele măsuri
republicarea actelor normative. (poz. I-b-42)
PLx
- Procedură de urgenţă: nu
122/2015 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
L
592/2014

Obiectul de reglementare

vizând

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.
(poz. I-b-43)
PLx
409/2015 - Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
95/2015 - Cameră decizională: CD

PLx
825/2015
29
L
553/2015

PLx
163/2018
30
L
498/2017

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

materialelor imprimate şi de modificare a Directivei
2001/29/CE privind armonizarea anumitor 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,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a
Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial
al României, republicată, în sensul schimbării radicale a
procedurii de republicare a actelor normative în
Monitorului Oficial al României, Partea I, ca măsură
destinată a asigura accesibilitatea și previzibilitatea
normelor juridice.
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în
cadrul procedurilor penale.
Modificarea, 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).

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
25.02.2015
CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

S - Adoptată pe
11.05.2015
CD - JUR
pt. raport

TDR:
03.06.2015

S - 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.

TDR:
10.12.2015

TDR:
19.04.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
280/2018
31
L
221/2018

PLx
405/2018
32
L
142/2018

PLx
264/2017
33
L
160/2017

34

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: CD
Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. (poz. Ib-54)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentu modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei
publice. (poz. I-b-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și
S - Adoptată pe
mecanismelenecesare în vederea asugurării unui
16.10.2018
nivelcomun ridicat de securitatea rețelelor și sistemelor
CD - JUR și
informatice și a stimulării cooperării în domeniu.
INFOCOM
pt. raport comun

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul ordinii şi siguranţei publice, în scopul adoptării
unor măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de
intervenţie în acest domeniu, prin instituirea instrumentelor
legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau
îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării
unei protecţii juridice şi, mai ales fizice, a personalului
angajat.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor instituţională actuală şi instituirea de norme legale
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul penal în vederea
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz.
I-b-45)
PLx
537/2017 - Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
217/2017 - Cameră decizională: CD

Stadiul

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea
instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în
Uniunea Europeană, precum și al Directivei 2016/343/UE
a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie
2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției
de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în
cadrul procedurilor penale.

S - Adoptată pe
25.06.2018
CD - Retrimisă
pe data de
19.11.2018 la
JUR și APĂR
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
26.06.2017
CD - Retrimis pe
data de
12.11.2018 la
POL EXT și
CROMANII
pt. raport
suplimentar
S - Adoptată pe
04.12.2017
CD - Comisia
spec.com.a CD și
S pt. sist., unif. și
asig. stab. legisl.
în dom. justiției
pt. raport

Observații

TDR:
01.11.2018

TDR:
28.11.2018

TDR:
03.12.2017

TDR:
14.12.2017

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

Nr.
înreg.
PLx
181/2017

1
L
451/2017

PLx
410/2018
2

L
641/2018

PLx
408/2018
3
L
632/2018

PLx
409/2018
4
L
642/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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
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
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
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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

Ratificarea Acordului de împrumut
pentru politici de dezvoltare privind managementul
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,
în valoare de 400 de milioane de euro, semnat la Bucureşti
la 4 iulie 2018.

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
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,

Stadiul
CD - Adoptat
pe 09.05.2018
S - ÎNV
pt. raport

Observații

TDR:
23.05.2018

CD - Adoptată
pe 31.10.2018
S - Adoptată
pe 19.11.2018

CD - Adoptată
pe 24.10.2018
S - Adoptată
pe 19.11.2018

CD - Adoptat
pe 31.10.2018
S - EC
pt. raport

TDR:
27.11.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
424/2018
5
L
386/2018

PLx
483/2018
6

Titlul proiectului de lege

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
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-1)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
390/2018

PLx
475/2018
7
L
395/2018

PLx
484/2018
8
L
244/2018

Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea
normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind
pensiile facultative. (poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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

Obiectul de reglementare
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
Legea nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE)
2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 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.
Completarea Legii nr.204/2006, intervenţia legislativă
fiind argumentată în expunerea de motive prin faptul că
declaraţia de transpunere actuală din cadrul Legii
nr.204/2006 trebuie completată, pentru a asigura
trimiterea la prevederile Directivei 2014/50/CE care
asigură transpunerea acesteia pentru pensiile facultative
pe care le reglementează.
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

Stadiul

S - Adoptată pe
05.07.2018
CD - Adoptată
pe 10.10.2018

Observații

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
neconstituți
onalitate
(02.11.201
8)

S - Adoptată pe
17.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

La
promulgare
din data de
07.11.2018

S - Adoptată pe
24.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

La
promulgare
din data de
07.11.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

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

PLx
451/2018
9
L
354/2018
Plx
485/2018
10

L
319/2018

Plx
502/2018
11

Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi
poluanţi atmosferici.
(poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
408/2018

Plx
79/2018
12

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
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului. (poz. I-b-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
89/2018

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

Obiectul de reglementare
cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea,
depistarea, investigarea şi urmărirea penală a
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave.
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.
Transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de
modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr.445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, cu modificările şi completările
ulterioare.
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
modificare a Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a
Directivei 2001/81/CE, în scopul stabilirii unor
angajamente de reducere a emisiilor atmosferice antropice
de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi
organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) şi
particule fine în suspensie (PM2,5) la nivelul statelor
membre şi instituirii obligaţiei de elaborare, 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.
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare a laptelui în zona montană, al cărui
scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor
pentru înfiinţarea acestor centre.

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
03.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

La
promulgare
din data de
07.11.2018

S - Adoptată
pe 24.09.2018
CD - Adoptată
pe 07.11.2018

S - Adoptată
pe 03.10.2018
CD - Adoptată
pe 07.11.2018

S - Adoptată
pe 04.06.2018
CD - Adoptată
pe 14.11.2018

La
promulgare
din data de
14.11.2018

La
promulgare
din data de
14.11.2018

La SG din
data de
19.11.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.
Plx
508/2017

13

L
229/2017

Plx
37/2018
14

L
526/2017
Plx
105/2018

15

L
90/2018

Plx
106/2018
16

L
92/2018

Plx
107/2018
17
L
94/2018
18

PLx
19/2018

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2016
privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. (poz. Ib-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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
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
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
Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru
înfiinţarea stânelor montane.
(poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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 - Adoptată
pe 27.11.2017
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, în S - Adoptată
contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în pe 14.02.2018
CD - Adoptată
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
pe 21.11.2018
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.

înfiinţarea
S - Adoptată
primară a
pe 07.03.2018
facilitarea
CD - Adoptată
înfiinţarea
pe 21.11.2018

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, al
S - Adoptată
cărui scop este facilitarea accesului la finanţare a
pe 07.03.2018
investiţiilor din zona montană.
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, care să
beneficieze de o politică specifică distinctă, definită
conform principiilor dezvoltării durabile, şi care să vizeze
reducerea dezechilibrului între zonele mai favorizate şi
cele montane, în valoare totală de 7 milioane de euro, care
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în sensul
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi introducerii unor noi substanţe stupefiante şi psihotrope,

S - Adoptată
pe 07.03.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

S - Adoptată
pe 05.02.2018

Observații

Nr.
crt

Nr.
înreg.
L
524/2017

PLx
586/2017
19
L
445/2017
Plx
134/2018
20

L
93/2018

Plx
147/2018
21

L
91/2018

Plx
124/2018
22

L
523/2017
Plx
307/2018

23

L
176/2018

Titlul proiectului de lege
preparatelor stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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
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
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
- Cameră decizională: CD
Lege privind Statutul inspectorului de muncă. (poz. I-b38)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie
pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a
cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
(poz. I-b-7)
- Caracter: organic

Obiectul de reglementare

Stadiul

ca urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor CD - Adoptată
Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele pe 21.11.2018
asupra substanţelor psihotrope din 1971 de către Comisia
pentru stupefiante a ONU.
Aprobarea programului pentru stimularea angajării
tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie
alimentară, derulat pe perioada 2017-2020, prin
acordarea unor facilităţi fiscale, atât pentru angajator cât
şi pentru angajat.
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.

S - Adoptată
pe 11.12.2017
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

S - Adoptată
pe 14.03.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor,
fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona S - Adoptată
montană, al cărui scop este facilitarea accesului la pe 20.03.2018
CD - Adoptată
finanţare a investiţiilor din zona montană.
pe 21.11.2018

Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a S - Adoptată
incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie pe 12.03.2018
aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă. CD - Adoptată
pe 21.11.2018
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2005, în sensul, printre altele, al
stabilirii în mod clar a cazurilor în care organele poliţiei
de frontieră nu permit intrarea pe teritoriul României a
cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie,
al modificării şi completării art.12 şi 21 din ordonanţa de
urgenţă astfel încât să fie tratată în mod corespunzător atât

S - Adoptată
pe 07.05.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

Observații

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

situaţia cetăţenilor UE a căror rezidenţă pe teritoriul
României este necesară pentru realizarea unui obiectiv
aflat în competenţa Parlamentului, Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului sau unei autorităţi publice
centrale de specialitate, cât şi situaţia membrilor familiilor
acestora, al modificării art.15 alin.(1) ca urmare a
apariţiei în practică a unor situaţii în care, din motive
obiective, certificatele de înregistare nu au putut fi emise în
ziua depunerii cererilor.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în sensul
nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor
S - Adoptată
supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I- reguli privind acordarea acestui aliment.
pe 20.03.2018
IV din învăţământul de stat şi confesional.
CD - Adoptată
(poz. I-b-48)
pe 21.11.2018
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, în scopul
serviciilor de transport public local nr.92/2007. (poz. I-b- corelării cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, precum şi pentru
S - Adoptat pe
11)
extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport
14.05.2018
public local.
- Caracter: ordinar
CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
pe 21.11.2018
- Iniţiator: 1 senator
- Cameră decizională: CD
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
normative privind regimul străinilor în România. (poz. I-b- Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului
S - Adoptată
24)
nr.25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei
pe 05.07.2018
(UE) 2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului
- Caracter: ordinar
CD - Adoptată
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor
- Procedură de urgenţă: da
pe 10.10.2018
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 ilicit de noi substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din anexa la lege,
S - Adoptată
droguri.
în sensul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia
pe 03.07.2018
(poz. I-b-50)
europeană.
CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
pe 10.10.2018
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

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

PLx
146/2018
24
L
50/2018

PLx
328/2018
25
L
560/2017

PLx
423/2018
26
L
348/2018

PLx
421/2018
27
L
355/2018

Legea nr.
247/2018

Legea nr.
248/2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
251/2018
28

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.
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
(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017.

L
418/2018

PLx
229/2018
29
L
417/2018

PLx
448/2018
30
L
603/2018

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

Stadiul

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

Observații

Legea nr.
253/2018

Legea nr.
254/2018

Legea
nr.
261/2018

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

1

2

Nr.
înreg.
L
573/2018

L
606/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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
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 nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.
273/2004 privind procedura adopţiei,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Stadiul

Observații

S - APAR
pt. raport
CD -

TDR:
24.10.2018

S - JUR și
MUN
TDR:
Pt. raport
23.10.2018
comun
CD -

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

1

2

Nr.
înreg.

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
PLx
524/2011 naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2010.
(poz. I-c-1)
L
616/2011 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
PLx
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general
525/2011
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
L
- Caracter: ordinar
617/2011
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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.

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.

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
203/2013

3
L
241/2013

PLx
427/2012
4

L
393/2012

PLx
428/2012
5

6

7

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a
bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
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

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
data de
23.10.2013
; urmează
să intre pe
OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
PLx
413/2013 national unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2012.
(poz. I-c-6)
L
546/2013 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
PLx
414/2013 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)
L
547/2013 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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.

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

8

9

10

11

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
PLx
411/2014 national unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
L
- Caracter: ordinar
568/2014 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
PLx
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general
412/2014
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013.
(poz. I-c-9)
L
- Caracter: ordinar
569/2014
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
PLx
562/2015 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
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2015.
PLx
(poz. I-c-11)
191/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD+Senat
112/2017

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

Stadiul

Observații

Raport
depus pe
data de
CD + S
24.03.2015;
BUG CD +
urmează să
BUG S
intre pe OZ
Raport
depus pe
data de
24.03.2015
; urmează
să intre pe
OZ
Raport
depus pe
data de
28.06.2016
; urmează
să intre pe
OZ

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 CD +S
creditele bugetare aprobate) și un deficit în sumă BUG CD +
de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la BUG S
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

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
192/2017
12

L
113/2017

PLx
280/2017
13

L
363/2017

PLx
281/2017
14

L
364/2017

PLx
497/2018
15

L
612/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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).
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a Aprobarea contului general anual de execuție al
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general bugetului asigurărilor sociale de stat aferent
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015. anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de
54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă de CD +S
(poz. I-c-12)
54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în BUG CD +
- Procedură de urgenţă: nu
sumă de 236,9 milioane lei. Execuția sistemului BUG S
- Iniţiator: Guvern
public de pensii s-a realizat astfel: venituri în
- Cameră decizională: CD+Senat
sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în
sumă de 54.609,4 milioane lei.
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
CD +S
al datoriei publice aferente anului 2016.
BUG CD +
(poz. I-c-13)
BUG S
- 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.
CD +S
BUG CD +
(poz. I-c-14)
BUG S
- 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
CD +S
datoriei publice aferente anului 2017.
BUG CD +
(poz. I-c-15)
BUG S
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.10.2017

TDR:
12.10.2017

TDR:
31.10.2018

Nr.
crt

16

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a
PLx
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general
498/2018
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017.
(poz. I-c-16)
L
- Procedură de urgenţă: nu
613/2018
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
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

Stadiul

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

Observații

TDR:
31.10.2018

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 32 - 2018
Săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018

G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
(la data de 23 noiembrie 2018)

I. În perioada 19 – 23 noiembrie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 47 avize.
Cele 28 rapoarte depuse sunt:
18
 rapoarte de adoptare
10
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:

10
1
17
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 629 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 71 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 33 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2018.
II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 1524 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

633



rapoarte suplimentare

115

48



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

25

818

706

TOTAL

34

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 19 - 23 noiembrie 2018
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.297/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor
– raport comun cu comisia juridică

38 parlam.
respinsă de
Senat

12.09.2018

Raport de respingere
(608/R din 19.11.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(628/R din 22.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(629/R din 22.11.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru
completarea din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(630/R din 22.11.2018)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor
finanţate din fonduri publice

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(631/R din 22.11.2018)

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.558/2018

PLx.578/2018

PLx.587/2018

PLx.613/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele
fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale
datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1
noiembrie 2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020

5

Plx.648/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal

41 parlam.
respinsă de
Senat

20.11.2018

Raport de respingere
(632/R din 22.11.2018)

6

Plx.651/2018

Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal

9 parlam.
respinsă de
Senat

20.11.2018

Raport de respingere
(633/R din 22.11.2018)

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.108/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile
publice – raport comun cu comisia juridică

34 parlam.
respinsă de
Senat

20.03.2018

Raport de respingere
(611/R din 20.11.2018)

PLx.160/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact
în domeniul achiziţiilor publice – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

24.04.2018

Raport de adoptare
(612/R din 20.11.2018)

PLx.328/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007 – raport comun cu comisiile pentru
transporturi și administrație

37 parlam.
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(615/R din 21.11.2018)

PLx.537/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din
cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare
(619/R din 21.11.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007 – raport comun cu comisiile pentru
administratieși industrii

37 parlam.
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(615/R din 21.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

03.06.2015

Raport de adoptare
(616/R din 21.11.2018)

22 parlam.
adoptat de
Senat

28.11.2017

Raport de adoptare
(617/R din 21.11.2018)

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.328/2018

PLx.245/2009

PLx.780/2015/
2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu
comisia juridică
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea
Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al
Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul
Alba – raport comun cu comisia pentru administrație și juridică

4

PLx.473/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor
europene – raport comun cu comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

06.11.2018

Raport de adoptare
(620/R din 21.11.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole
nr.566/2004

72 parlam.
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(607/R din 19.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(613/R din 20.11.2018)

35 parlam.
respinsă de
Senat

20.11.2018

Raport de respingere
(621/R din 21.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(622/R din 21.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(626/R din 21.11.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.539/2018

2

PLx.126/2018

3
Plx.555/2018

4

5

PLx.581/2018

PLx.612/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru
mediu
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor
de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite
pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de
aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele
sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru
controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor
alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2018 privind
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru
aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind
politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern
şi internaţional
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor
concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror
activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane – raport comun cu
comisia pentru muncă

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

2

3

4

5

6

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.328/2018

PLx.780/2015/
2017

PLx.520/2018

PLx.537/2018

PLx.473/2018

PLx.617/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007 – raport comun cu comisiile pentru
transporturi și industrii

37 parlam.
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(615/R din 21.11.2018)

22 parlam.
adoptat de
Senat

08.05.2017

Raport de adoptare
(617/R din 21.11.2018)

12 parlam.
adoptat de
Senat

30.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(618/R din 21.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

30.10.2018

Raport de adoptare
(619/R din 21.11.2018)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor
europene – raport comun cu comisia pentru transporturi

Guvern
adoptat de
Senat

03.10.2018

Raport de adoptare
(620/R din 21.11.2018)

Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia
Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru
declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul
Olt – raport comun cu comisia pentru apărare

59 parlam.
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare
(627/R din 21.11.2018)

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul
public al Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului
Teiuş, judeţul Alba – raport comun cu comisia pentru transporturi și
juridică
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local – raport comun cu comisia
juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe
din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisia pentru industrii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.126/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru
agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(613/R din 20.11.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.661/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice

4 parlam.
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(609/R din 20.11.2018)

2

Plx.630/2018

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea
nr.53/2003 - Codul Muncii

15 parlam.
respinsă de
Senat

13.11.2018

Raport de respingere
(610/R din 20.11.2018)

Plx.479/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România – raport comun cu comisia pentru apărare

21 parlam.
respinsă de
Senat

07.11.2018

Raport de respingere
(623/R din 21.11.2018)

4

Plx.494/2018

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România – raport comun cu comisia pentru apărare

21 parlam.
respinsă de
Senat

13.11.2018

Raport de respingere
(624/R din 21.11.2018)

5

PLx.624/2018

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 – raport comun cu comisia pentru apărare

Guvern
adoptat de
Senat

06.11.2018

Raport de adoptare
(625/R din 21.11.2018)

PLx.612/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor
concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror
activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane – raport comun cu
comisia pentru agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

06.11.2018

Raport de adoptare
(626/R din 21.11.2018)

3

6

IX. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.510/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii

33 parlam.
adoptat de
Senat

20.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(614/R din 20.11.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

13.11.2018

Raport de respingere
(608/R din 19.11.2018)

13.11.2018

Raport de respingere
(611/R din 20.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2018

Raport de adoptare
(612/R din 20.11.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

13.11.2015

Raport de adoptare
(616/R din 21.11.2018)

22 parlam.
adoptat de
Senat

23.10.2018

Raport de adoptare
(617/R din 21.11.2018)

13.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(618/R din 21.11.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

Plx.297/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor
– raport comun cu comisia economică

2

Plx.108/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile
publice – raport comun cu comisia pentru industrii

PLx.160/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact
în domeniul achiziţiilor publice – raport comun cu comisia pentru industrii

3

4

5

6

PLx.245/2009

PLx.780/2015/
2017
PLx.520/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – raport comun cu
comisia pentru transporturi
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea
Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al
Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul
Alba – raport comun cu comisia pentru administrație și transporturi
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi local – raport comun cu comisia
pentru administrație

38 parlam.
respinsă de
Senat
34 parlam.
respinsă de
Senat

12 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.479/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România – raport comun cu comisia pentru muncă

21 parlam.
respinsă de
Senat

03.10.2018

Raport de respingere
(623/R din 21.11.2018)

Plx.494/2018

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
străinilor în România – raport comun cu comisia pentru muncă

21 parlam.
respinsă de
Senat

17.10.2018

Raport de respingere
(624/R din 21.11.2018)

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 – raport comun cu comisia pentru muncă

Guvern
adoptat de
Senat

07.11.2018

Raport de adoptare
(625/R din 21.11.2018)

Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia
Prefectului, Judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru
declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, Judeţul
Olt – raport comun cu comisia pentru administrație

59 parlam.
adoptat de
Senat

21.11.2018

Raport de adoptare
(627/R din 21.11.2018)

PLx.624/2018

PLx.617/2018
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
70 de miniștri în 2 ani arată iresponsabilitatea acestei guvernări
Exercitarea prerogativei prezidențiale mai stăvilește din dezastrul pregătit de Liviu Dragnea României prin această
remaniere guvernamentală. Prezența unui om fără experiență în transporturi în fruntea acestui minister ar fi fost o veste foarte
proastă pentru toți românii. Ar fi îndepărtat România și mai mult de realizarea proiectelor de infrastructură cu bani europeni.
70 de miniștri în 2 ani arată iresponsabilitatea acestei guvernări.
Înlocuirea unor fideli incompetenți cu alți fideli incompetenți arată disprețul față de interesul public, precum și
rămânerea și a acestui ultim guvern în agenda de promovare a intereselor unor persoane condamnate sau inculpate pentru
corupție.
Deputat
Raluca Turcan
***
PSD-ALDE aruncă forțat România în criză!
Domnule președinte, stimați colegi,
Este o realitate cruntă care o să îi afecteze pe toți românii. Chiar dacă acest guvern nu dorește să recunoască acest
lucru, criza bate la usă. Mulți analiști economici atrag atenția asupra faptului că țara noastră se apropie inevitabil de o criză,
pentru că politica guvernamentală a fost aceea de a cheltui, a cheltui, a cheltui!
Populismul nu poate duce decât la criză...mai avem foarte puțin! Vom intra în criză iar semnalele sunt numeroase:
reducerea numărului de posturi din aparatul administrativ, coroborată cu prognoza de toamna a Comisiei Europene; solicitarea
Guvernului de a primi dividente supliementare de la companiile de stat; creșterea accizelor la carburanți, alcool și țigări din
2019, împrumuturi tot mai mari și tot mai scumpe etc.
Da este adevărat ca ați împrumutat România cu 20 miliarde de euro, bani care vor împovăra generațiile viitoare, vă
împrumutați pentru pensii și salarii, dar țara se depopulează zi de zi. Oare va mai rămâne cineva sa plătească datoriile imense
pe care le-ați făcut?
Da stimați guvernanți, veți aplica măsuri de austeritate pentru a nu depăși deficitul bugetar asumat dar și nivelul
datoriei publice, mai ales că majorarea salariirlor continuă să depășească creșterea productivității și asta nu poate decât să
conducă la scăderea competitivității economice a României. Nu este nimic nou sub soare. Nu este greu de înțeles că economia
românească nu a produs la nivelul la care ar fi trebuie să producă pentru a putea acoperi sporurile de venituri, exportul nu prea
mai merge, investițiile sunt puține, absorția de fonduri europene este nesemnificativă.
Din cauza inflației și a deficitului, domnilor guvernanți nu ați făcut decât să îndepărtați România de zona euro, nu ați
îndeplinit decât un singur criteriu din cele cinci criterii principale de aderare la zona euro. Iresponsabili și slabi guvernanți! Nu
ați învățat nimic din greșelile anilor 2008-2009. Populismul a primat și de această dată în fața unei dezvoltări durabile.
Oare politicile guvernamentale ne vor duce în situația Greciei din anul 2000? Speram din tot sufletul ca acest lucru să
nu se întâmple!
Deputat
Florin Stamatian
***
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Tinerii noştri au nevoie de ajutor!
Domnule președinte, stimați colegi,
România se află la un pas de dezastru. Statisticile arată că avem un milion de persoane care consumă substanţe
interzise, cei mai mulți fiind adolescenţi şi tineri. Cifrele din ultimii ani sunt alarmante. Tot mai mulţi copii și tineri au căzut
pradă acestui flagel, iar părinții sunt disperați și nu găsesc sprijin din partea Statului Român.
Atât Agenția Națională Antidrog cât și Protecția Copilului au programe naționale de combatere și prevenire a
consumului de droguri, dar acestea arată foarte bine doar pe hârtie. Nimic concret, nimic cu finalitate certă!
Medicii din Unităţile Primire Urgenţe din majoritatea oraşelor mari din România trag un semnal de alarmă: toți mai
mulți tineri ajung drogați la urgențe și se manifestă violent. Statul face prea puţin pentru ei şi familiile lor şi rămân singuri şi
fără ajutor, fără nicio şansă reală de reabilitare. Nu există centre speciale pentru copii minori care au căzut în această patimă.
Nu există programe naționale de prevenire si combatere a consumului de droguri în școli, prea puţine centre de tratament a
abuzului și a dependenței pentru copii, iar acolo unde există, locurile sunt mult sub numărul cererilor. Școala românească nu
dispune de mijloacele necesare pentru a combate și a preveni eficient consumul de droguri, regulamentele acestor școli sunt
permisive, iar personalul specializat insuficient.
Nu înțeleg de ce în statisticile oficiale nu există un număr real al acestor copii? De ce acest fenomen este ascuns, iar
numărul celor care au nevoie de ajutor nu este cunoscut? De ce statul român prin instituțiile abilitate nu investește în programe
de prevenire, iar acolo unde au fost demarate sunt mai mult decât modeste?
În ultima perioadă, în România a apărut și fenomenul Zombie, care a băgat spaima în părinții care nu știu cum să își
protejeze copiii şi să îi salveze de la moarte. Acesti tineri au nevoie de consiliere psihologică 100%, acești copii au dreptul la
viața!
De ce autoritățile sunt incapabile să lanseze campanii de prevenire sau de tratament, incapabile să deschidă mai multe
centre de sprijin pentru aceștia? Ce facem cu acești copii și tineri? Sunt doar câteva întrebări la care mi-aș dori să aflu
răspunsurile!!
Mai multă implicare a Agenției Naționale Antidrog, a Protecției Copilului dar și a Ministerelor Sănătății și Educației.
Nu putem să îi condamnăm la moarte, acești copii au nevoie de ajutorul nostru.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Opoziția trebuie să lupte pentru păstrarea României în Europa
Ne apropiem de Ziua Națională a României, 1 Decembrie, un moment care ar fi trebuit să constituie punctul culminant
al unui an de sărbătoare pentru toți cetățenii, punctul culminant al Anului Centenar. În schimb, suntem în situația de a organiza
o comemorare a despărțirii de Europa, din cauza actualei guvernări PSD-ALDE. Prin minciună și propagarea urii, actuala
putere a reuși să divizeze cu totul societatea.
Chiar dacă cea mai toxică alianță politică din istoria noastră postdecembristă se comportă împotriva clubului select al
Uniunii Europene, românii își doresc să rămână în interiorul blocului comunitar. O asemenea divergență între dorințele
poporului și cele ale actualei puteri era greu de imaginat în urmă cu doi ani. În momentul în care PSD și ALDE vor cădea în
dizgrația electoratului și vor plăti din punct de vedere politic pentru monstruoasa guvernare și campanie de legiferare
împotriva propriului popor, munca de reconstrucție a încrederii în România din partea partenerilor externi și a societății va fi
una lungă și foarte grea. Este necesară multă determinare din partea noastră, a opoziției, pentru a investi toate eforturile în
reașezarea statului de drept și repornirea motoarelor unei economii solide, bazate pe fiscalitate predictibilă și investiții publice
de anvergură. Va fi nevoie să dăm dovadă că România nu a aruncat la coș un deceniu de apartenență la Uniunea Europeană și
la NATO de dragul unor politicieni cărora le este frică să facă pușcărie pentru hoțiile lor.
Votul din Parlamentul European, care a sancționat gravele derapaje ale puterii de la București de la calea statului de
drept, precum și cel mai dur raport MCV nu sunt arme îndreptate împotriva cetățenilor, ci împotriva abuzului de putere comis
de PSD-ALDE. În plus, răbdarea Bruxelles-ului față de actele de iresponsabilitate ale actualei guvernări din România a fost
una cât se poate de mare. Dacă dorim să fim membri ai unui grup select, pe lângă avantajele care derivă din apartenența la
acesta, trebuie să respectăm principiile de bază ale unei conduite civilizate și ale statului de drept.
Nu totul este negociabil în societățile democratice, așa cum și-ar dori PSD-ALDE. Occidentul nu așteaptă mită, așa cum
au încercat unii să ofere, ci predictibilitate și onoare. Cetățenii români au demonstrat de nenumărate ori că sunt oameni de onoare
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și cinstiți. Cu atât mai mult acum opoziția trebuie să demonstreze că politica românească nu înseamnă doar duplicitatea și
minciuna PSD-ALDE!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Pe DN 76, nicio coincidenţă, doar incompetenţă
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
În Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată, se precizează,
la articolul 5, alineatul 1 că „Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform
competenţelor ce ii revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice
marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare”.
Pe de altă parte, în acelaşi articol al aceluiaşi act normativ se menţionează, câteva alineate mai jos, că „În cazul
producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizării sau a
semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul
drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal,
în condiţiile legii”.
Acestea or fi fost argumentele care i-au determinat, în urmă cu câteva zile, pe administratorii paginii de Facebook
"Drumul Naţional 76", urmărită de aproape 5700 de persoane, să sesizeze Inspectoratului de Poliţie al judeţului
Bihor absenţa marcajelor axiale şi laterale, precum şi a elementelor reflectorizante de pe o bună parte a tronsonului
bihorean al acestui coridor rutier ale cărui lucrări par să nu se mai termine niciodată şi să ia măsurile care se impun împotriva
administratorilor DN76. Faptul că, după nici câteva zile de la mediatizarea acestei acţiuni în spaţiul virtual, a început totuşi
pretrasarea axului drumului în vederea aplicării marcajului axial, nu poate fi doar o simplă coincidenţă.
Cum nici schimbarea bruscă a vremii, care cu siguranţă va zădărnicii finalizarea în bune condiţii a acestor lucrări, nu
este o coincidenţă, mai ales în ultima decadă a lunii noiembrie. Nici întârzierea iniţierii unei noi proceduri de achiziţie publică
pentru finalizarea lucrărilor de execuţie de pe lotul 4, Vârfurile-Ştei, km 69+350 - km 102+660, al DN 76, Oradea-Deva, nu
mai reprezintă o coincidenţă, deşi contractul 5R12, încheiat de CNAIR cu fostul antreprenor a fost reziliat în urmă cu un an din
cauza neîndeplinirii obligaţiilor asumate şi lipsei de mobilizare a acestuia.
Sesizat şi interpelat la începutul verii în legătură cu acest aspect, actualul ministru al Transporturilor avansa, fără nicio
coincidenţă ulterioară, ca termene luna septembrie 2018, pentru lansarea acestui demers, respectiv luna martie 2019, pentru
semnarea contractului de execuţie. Nu în ultimul rând, faptul că, în urmă cu câteva zile, CNAIR anunţa cu surle şi trâmbiţe
semnarea contractului de execuţie pentru reabilitarea a încă 14 km din DN76, tronsonul Ionești – Vârfurile, nu mai are cum fi
o coincidenţă, după ce ofertele a şapte antreprenori au fost depuse încă de acum un an.
În aceste condiţii, nici măcar remanierea pentru incompetenţă a domnului Lucian Şova din fruntea ministerului
Transporturilor, chiar dacă este al 28-lea titular al acestui portofoliu în ultimii 28 de ani, nu ar trebui să mai fie o coincidenţă,
ci o certitudine...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Lipsa de educație și bădărănia sunt adevăratul brand al celor de la conducerea PSD
Gesturile vulgare pe care Florin Iordache le-a adresat Opoziției parlamentare, nu numai în ședința de plen, în văzul
camerelor de filmat, ci și în spatele ușilor închise, în ședința Biroului Permanent, sunt regretabile, dar nu sunt surprinzătoare.
Ele sunt semnul clar că sub haina elegantă se află un om complet lipsit de educația elementară. Aici nu este vorba despre
diplomele domnului Iordache, oricât de târziu le-ar fi obținut: nu diplomele îi lipsesc domniei sale, ci bunul simț și cei șapte
ani de acasă. Faptul că un asemenea personaj ajunge unul dintre liderii partidului de guvernământ este un simptom al
degradării morale la care a ajuns PSD. Vulgaritatea, bădărănia, șmecheria ieftină transpar din comunicarea publică a tuturor
liderilor pesediști, în frunte cu șeful lor de partid.
Istoria nu uită și nu iartă. Ea va consemna toate aceste manifestări publice și le va trece pe aceeași pagină tristă de
unde aflăm despre bădărănia, lipsa de educație și răutatea în stare pură a comuniștilor, de care actualul PSD este legat
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ombilical. Tristul adevăr este că gesturile obscene ale lui Florin Iordache nu sunt nici pe departe cel mai grav lucru pe care l-a
săvârșit acesta. Degetele mijlocii ale domnului Iordache vizau nu numai Opoziția, ci și valorile europene ale domniei legii,
independenței justiției, egalității între cetățeni. Gestul era îndreptat, în ultimă instanță, împotriva democrației occidentale.
PNL respinge ferm și forma, și substanța gesturilor lui Florin Iordache. Pe de o parte, credem că decența este esențială
în orice formă de comunicare publică. Ea este semnul de respect față de interlocutori, în pofida diferențelor de concepție sau
idei, fără de care democrația nu are cum să funcționeze. Pe de altă parte, rămânem neclintiți în atașamentul față de valorile
europene, pe care PSD alege să le atace atât de vehement și atât de vulgar.
Deputat
Mihai Culeafa
***
Înființarea Fondului Nesuveran de Nedezvoltare și Non-Investiții.
Guvernul a adoptat săptămâna trecută Ordonanța de Urgență în vederea înființării Fondului Suveran de Dezvoltare
și Investiții. Prin Fondul Suveran înființat de Guvernul României se realizează următoarele obiective contrare intereselor
strategice ale României: companiile deținute încă de Statul Român se scot din administrarea Guvernului și trec la niște
structuri de conducere private numite pe o perioadă de 9 ani, Aceste structuri private de conducere nu pot fi controlate nici de
Curtea de Conturi, nici de Guvern sau Parlament. Fondul Suveran de Investiții nu va avea obligația de a respecta prevederile
legislației în domeniul achizițiilor publice. Se va mai da direct de la bugetul de stat suma de 9 miliarde de lei pentru
cheltuieli de înființare pentru Fond (adică o sumă cu care se puteau face 8 spitale regionale sau autostrada Comarnic Brașov). Practic, se pregătește cea mai mare escrocherie post revoluționară prin așa-zisul Fondul Suveran de Dezvoltare și de
Investiții, prin acest demers jefuindu-se cele mai importante și profitabile companii de stat.
Ce înseamnă acest Fond Suveran de Investiții? Înseamnă că toate companiile de stat profitabile vor fi puse sub
controlul politic al unui om numit de Dragnea, cel mai probabil ministrul finanțelor.Aducerea sub aceeaşi umbrelă a
companiilor de stat, vorba vine “profitabile”, va crea un monopol şi mai mare în care resursele se vor contopi şi vor genera
rente politice şi mai mari şi, la pachet, găuri bugetare mai greu vizibile, dar mult mai grave.
Mai mult, România se confruntă cu lipsa resurselor financiare care să alimenteze constant cu sume substanţiale un
astfel de fond. Ţările care au implementat şi dezvoltat acest tip de proiect deţin surse importante, dar mai ales constante de
finanţare. Lipsa resurselor se vede clar în jocul la cacealma al autorităţilor cu privire la capitalizarea acestui fond: bugetul de
stat, posesor al unei datorii publice care creşte exponenţial, cu deficite structurale majore, este în incapacitatea de a furniza
sumele necesare derulării FSDI. Pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi nevoie de un capital iniţial,
iar acest lucru va fi realizat cu bani de la Trezorerie, fapt care va pune presiune şi mai mare pe lichiditatea din piaţă şi va
conduce la o explozie a ratelor de dobândă. Credeţi că românii vor mai putea suporta o nouă creştere semnificativă a ratelor de
dobândă pentru a capitaliza acest fond al cărui scop este incert? Multe dintre companiile care vor intra în portofoliul FSDI au
nevoie de investiţii importante (Transgaz, Transelectrica etc.), iar guvernul doreşte să ia banii acestora în continuare, prin
dividende, pentru a finanţa FSDI. Cum se vor realiza aceste investiţii? Prin împrumuturi pe piaţă la dobânzi din ce în ce mai
mari? În această manieră , rezultatul va fi afectarea şi mai mare a românilor cu credite în lei, prin atragerea lichidităţilor din
piaţă. Punerea în aplicare a unui astfel de proiect aduce cu sine pericolul populării lui strict pe criterii politice sau de rudenie, la
fel cum s-a întâmplat şi cu aplicarea guvernanţei corporative pentru cele 94 companii de stat, unde managerii acestora sunt
selectaţi după criterii politice şi nu după performanţă sau profesionalism.
Cu banii astfel obținuți vor să facă tot felul de investiții, fără nici un fel de control public asupra acestor bani obținuți
pe spezele acțiunilor companiilor deținute de stat, să facă tot felul de investiții fără să respecte procedura de achiziție publică,
fără ca aceste investiții să fie generate de un interes public sau să fie generate de niște reglementări, de exemplu, cum este
master planul de dezvoltare a infrastructurii de transport, un document adoptat, un document aprobat la nivelul Uniunii
Europene. PNL se opune categoric înființării Fondului Nesuveran de Nedezvoltare și Non-Investiții, un plan diabolic de
jefuire a companiilor de stat, o jefuire a companiilor de stat profitabile care a început de la revenirea la putere a PSD-ului.
Deputat
Cristinel Romanescu
***
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Ce pierd românii după marțea neagră–13 noiembrie 2018?
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Rezoluția votată marți, 13 noiembrie 2018, cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European, precum și Raportul
elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare și publicat în aceeași zi, reprezintă cea mai clară demonstrație că
România este guvernată într-o direcție profund greșită, contrară intereselor generale ale cetățenilor săi.
Liderii coaliției PSD-ALDE se comportă ca și cum ar fi uitat că aderarea României la Uniunea Europeană a fost
condiționată de realizarea unor reforme structurale în domeniul justiției și afacerilor interne, acestea fiind monitorizate în
cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Dacă guvernanții de la București au uitat, Comisia Europeană nu a
făcut-o. Ceea ce oficialii de la Bruxelles ne-au impus reprezentau obligații de un minim bun-simț pentru un stat democratic,
pe care ar fi trebuit să le îndeplinim chiar și dacă nu am fi făcut parte din Uniunea Europeană, și anume: justiție independentă,
depolitizarea numirii procurorilor și judecătorilor și o legislație civilă și penală care să respecte valorile europene în domeniu.
Cu o ipocrizie de neimaginat, liderii PSD și ALDE s-au declarat extrem de surprinși și de ofensați de constatările Comisiei
Europene, care nu a făcut altceva decât să consemneze ceea ce noi, românii, simțim zilnic pe pielea noastră și să confirme toate
punctele de vedere și pozițiile pe care PNL le-a avut în ultimii doi ani cu referire la acțiunile coaliției PSD-ALDE. Cum să
pretinzi ca raportul MCV să fie favorabil, atâta vreme cât în România, de aproape doi ani, condamnați penal sau suspecți
trimiși în judecată pentru corupție scriu legile și ordonanțele de urgență în domeniul justiției? Cum să speri că oficialii de la
Bruxelles sunt orbi și nu văd că justiția se află sub asaltul continuu al politicienilor de la putere? Cine s-ar fi gândit vreodată că
Bulgaria ar putea să fie apreciată mai bine decât România în privința progreselor făcute în domeniul justiției? Pe lângă
regresele semnalate în MCV, Parlamentul European a condamnat cât se poate de ferm și utilizarea de către autoritățile statului
a violenței extreme împotriva cetățenilor pașnici care, în data de 10 august, au fost gazați, bătuți și umiliți de cei care ar fi
trebuit să-i apere.
Stimaţi colegi,
Demonstrația cea mai clară a faptului că actualilor guvernanți nu le pasă de felul în care este receptată situația din
România pe plan european a realizat-o recent chiar Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache. Miercuri, 14
noiembrie, acesta a arătat unei țări întregi, atât prin gestul obscen pe care l-a făcut când a coborât de la tribuna Camerei, cât
mai ales prin ideile antieuropene exprimate în discursul pe care l-a susținut, totalul dispreț al său și al colegilor săi față de
activitatea parlamentară, dar, mai ales, față de situația în care a ajuns democrația în România sub guvernarea PSD-ALDE. În
aceeași ședință, reprezentanții actualei puteri au adoptat în forță și legea prin care au fost dezincriminate faptele de corupție și
eliminate cu totul unele infracțiuni, fără a ține cont de solicitările venite de la Bruxelles, deși, potrivit art. 148 din Constituția
României, acestea sunt obligatorii pentru toate instituțiile din țara noastră.
Din păcate, atât Rezoluția Parlamentului European, cât și Raportul MCV, vor avea puternice efecte negative directe
pentru românii de rând. Cu un asemenea Raport MCV, justiția din România și deciziile instanțelor de la noi vor fi privite cu
scepticism de către partenerii europeni. Tot din cauza acestui Raport, cel mai grav din câte s-au elaborat până acum, românii
își vor putea lua gândul, pe termen lung, de la aderarea țării noastre la Spațiul Schengen. PSD și ALDE ne-au adus în această
situație, deși știau că până și cei mai vehemenți opozanți ai aderării României la Spațiul Schengen au lăsat să se înțeleagă că,
dacă vom scăpa de monitorizarea prin MCV, ușile libertății de circulație vor fi deschise și pentru noi.
Stimaţi colegi,
Ca deputat de Argeș, nu pot să nu mă declar revoltat de faptul că amânarea aderării României la Spațiul Schengen va
provoca pierderi consistente pentru întregul mediu de afaceri, dar mai ales pentru Grupul Dacia Renault. De parcă nu ar fi fost
suficient că agenții economici români pierd milioane de euro și zile întregi din cauza nerealizării Autostrăzii Pitești-Sibiu,
camioanele încărcate cu mărfuri vor trebui să aștepte în continuare la cozi kilometrice pentru a intra sau a ieși prin punctele de
frontieră ale țării. Dacă actualii guvernanți ar fi înțeles cu adevărat economia privată, ar fi înțeles și răul pe care îl fac
neconstruind infrastructură de transport și ținând România în afara Spațiului Schengen. Din păcate, cei mai mulți dintre ei au
lucrat toată viața la stat, de unde, paradoxal, au reușit să facă averi impresionante. Disprețul pe care aceștia îl manifestă în
fiecare zi față de partenerii europeni va avea drept consecință nu numai pierderea prestigiului național, pe care l-am construit
cu greu, ci și a unor oportunități financiare extrem de importante. În consecință, această guvernare anti-europeană trebuie să
plece cât mai repede de la conducerea țării.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
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Avram Iancu este în sfârșit în Parlamentul României
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Astăzi, cu doar câteva zile înainte de a sărbătorii Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, avem bucuria și onoarea, ca
aici, în Palatul Parlamentului, să avem bustul Marelui Erou Național Avram Iancu. Simpla rostire a numelui Avram Iancu
trezește în fiecare român sentimentul de patriotism și mândrie națională. Pentru că Iancu, este cel mai tânăr și cel mai iubit
Erou Național al poporului român. Pentru că Avram Iancu și-a jertfit viața pentru dreptate și pentru popor. Pentru că Avram
Iancu a întins mâna și dușmanilor pentru bună înțelegere, marele erou HOREA a spus înainte ca să fie tras pe roată “MOR
PENTRU POPOR”. Urmașul lui, Avram Iancu a spus în Testamentul său: „UNICUL DOR AL VIEȚII MELE ESTE SĂ-MI
VĂD NAȚIUNEA FERICITĂ”. Noi, vremelnicii politicieni de azi, trebuie să stăm rușinați în fața bustului lui Avram Iancu.
Pentru că iată, au trecut 146 de ani de când Iancu se odihnește la Țebea lângă gorunul lui Horea și noi nu suntem în stare să
facem națiunea fericită, nu suntem în stare să fim măcar uniți.
Doamnelor și domnilor,
Cu această speranță am început demersurile pentru realizarea și amplasarea acestui bust în Parlament. În data de 19
aprilie, în urmă cu 7 luni, în comuna Horea, un mare sobor de preoți în frunte cu Înalt Preasfințitul IRINEU Arhiepiscop de
Alba Iulia au săvârșit slujba de sfințire a acestui bust. La eveniment au participat 48 de primari din Țara Moților și din alte
localități din România, precum și mulți parlamentari. În data de 18 noiembrie, delegația care a venit aici din Țara Moților a
participat la sfințirea troiței și a porții de intrare în Munții Apuseni, amplasate pe drumul care leagă Țara Moților de Alba-Iulia.
Ieri, alături de prieteni ai Țării Moților, am fost aici în Parlament ca să arătăm că urmașii lui Horea și Iancu suntem una cu țara,
că în Munții Apuseni spiritul de dreptate și libertate încă este viu și că la trecutul mare, țara are și mare viitor. Doresc să
mulțumesc public tuturor celor care ne-au ajutat ca să avem acest moment moțesc în Parlament și totodată promit că vom face
toate demersurile ca în cel mai scut timp, AVRAM IANCU, cel mai tânăr și mai iubit EROU NAȚIONAL să aibă o statuie în
fața Parlamentului României de la București. Nu întâmplător, Avram Iancu și-a găsit locul alături de alți bravi români, lângă
Mihai Viteazu, lângă Ștefan cel Mare și lângă Horea, tocmai pentru a ne aminti, în fiecare zi, că România de astăzi le-o
datorăm în primul rând lor.
Stimați colegi. Nu în fiecare zi și nu în fiecare an avem ocazia de a ne bucura și cinsti 100 de ani de la constituierea
noastră ca națiune unită, modernă, de sine stătătoare în marea familie europeană.
De aceea, vă rog, în prag de Centenar, să nu uităm cea mai mare dorință a lui Iancu - ”Unicul dor al vieţii mele e să-mi
văd Naţiunea mea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba tocmai acuma cu
întristare văd, că speranţele mele şi jertfa adusă se prefac în nimica.” Asta își dorea Avram Iancu și cred că prezența lui în
Parlament trebuie să ne oblige să acționăm pentru a-i îndeplini dorința – să facem o națiune română unită, prosperă și fericită.
Vă mulţumesc,
Deputat
Corneliu Olar
***
Pensionarii nu trebuie să stea la cheremul Guvernului!
Punctul de pensie trebuie majorat de la 1 ianuarie 2019!
Domnule președinte, stimaţi colegi,
Guvernul PSD-ALDE a depus la Parlament un proiect de lege privind sistemul public de pensii, pe care oricine l-ar citi
ar constata că seamănă mai degrabă cu un program de campanie, cu un afiș electoral sau chiar cu un fake news, decât cu mult
așteptata reformă a pensiilor. Potrivit acestui proiect, pensiile nu cresc, așa cum ar fi normal sau așa cum așteaptă 5 milioane
de pensionari, de la începutul fiecărui an, cel puțin cu nivelul creșterii prețurilor, ci abia din luna septembrie a anului următor.
De asemenea, în loc ca legea nouă să elimine inechitățile pe care le-a creat vechea lege pentru cei mai mulți pensionari,
proiectul PSD-ALDE le adâncește și mai mult.
Stimați colegi. Chiar dacă domnul Dragnea și doamna Dăncilă conduc și statistica națională, cu toate eforturile pe care
le-au depus ca să ascundă adevărul, nu au putut ascunde și datele oficiale privind creșterea generalizată a prețurilor. Mulți spun
că ritmul accelerat în care au crescut prețurile nu-i o mare tragedie națională, uitându-se numai la cifra de 5%. Din păcate, cei
care spun asta nu cunosc ceea ce conține coșul lunar de cumpărături al unui pensionar. Dacă ar ști, atunci ar vedea că prețul
alimentelor de bază, al legumelor și fructelor a crescut și cu peste 15%, prețul facturilor la întreținere, curent și gaze naturale a
crescut cu peste 20% în numai un an, iar prețul unor medicamente s-a dublat. Așadar, inflația pe care o simt pensionarii nu este
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de 5%, ci de peste 20%, căci cheltuielile pe care ei le fac sunt numai pentru supraviețuire: alimente, medicamente și întreținere.
Față de această avalanșă de scumpiri, Guvernul PSD-ALDE se limitează doar să promită că, peste nu știu câți ani, atunci când
ei nu vor mai fi la guvernare, poate că vor crește și pensiile, iar indexarea punctului de pensie se va face, nu când spune legea
în vigoare, ci când vor avea chef liderii PSD.
Stimați colegi. Nu înțeleg motivele obiective pentru care domnul Dragnea și doamna Vasilescu se împotrivesc
majorării punctului de pensie de la 1 ianuarie 2019! Pe de o parte spun cu voce tare că ”economia duduie”, că bugetul public e
plin de bani și că România prosperă, iar, pe de altă parte, atunci când vine vorba să acopere gaura din buzunarele pensionarilor,
se bâlbâie și găsesc argumente care mai de care mai stupide pentru a împiedica majorarea pensiilor. Ar fi bine ca liderii
actualei majorități parlamentare să iasă public și să declare dacă au bani suficienți pentru plata pensiilor în anul următor. Spun
acest lucru după ce, în urmă cu numai câteva săptămâni, Ministerul Finanțelor Publice anunța Comisia Europeană că
intenționează să înghețe salariile din sistemul bugetar. Să sperăm că nu s-au gândit niciun moment să sacrifice și standardul de
viață al pensionarilor.
Stimați colegi. Majorarea punctului de pensie nu este nicidecum o opțiune, ci o obligație majoră a oricărui guvern și a
oricărui partid politic! Atâta vreme cât, de la 1 ianuarie 2019, ne așteaptă alte și alte scumpiri, generate în principal de proasta
guvernare, de măsurile absurde și anti-economice, de lipsa acută a investițiilor și de majorarea accizelor, cred cu tărie că
pensionarii, categoria socială cea mai vulnerabilă la scumpiri, trebuie să fie protejată împotriva creșterii accelerate a prețurilor.
Guvernul PSD-ALDE să înceteze de îndată să mai șantajeze pensionarii că nu vor avea pensii mai mari dacă nu vor fi ei la
guvernare! De șase ani de când conduc România au demonstrat că i-au păcălit constant și pe angajați și pe pensionari. Dacă ar
fi vrut să le schimbe viața în bine, au avut suficient timp să demonstreze că pot și că vor! Din păcate, au demonstrat numai
contrariul.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Noul slogan PSD – ”mândri că avem toaleta în fundul curții!”
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Nu mai este nici măcar vreo mică îndoială că, sub măreața comandă a lui Liviu Dragnea, România a ajuns până și în
spatele Bulgariei, atât din punct de vedere economic, al standardului de viață, al dimensiunii și calității infrastructurii sau al
respectării principiilor statului de drept. Dacă în urmă cu câțiva ani ne mai consolam că nu suntem chiar ultimii din grupul
celor 28 de state care formează Uniunea Europeană și arătam cu degetul, cu relativ dispreț, către vecinii noștri bulgari, astăzi
am ajuns să ne mai comparăm cel mult cu Ucraina, cu Albania, cu Turcia sau cu vreo țară arabă, adică pe unde face vizite
oficiale Viorica Dăncilă și crede că este în Uniunea Europeană.
Marți, 13 noiembrie, o zi cu dublu risc la ghinion pentru PSD, va rămâne în istoria noastră drept ziua în care o gașcă
de infractori, condamnați penal de instanțe din România, care s-au cocoțat la guvernarea țării prin fraudarea speranțelor
oamenilor, au reușit să distrugă aproape tot ceea ce s-a construit în ultimii douăzeci de ani. Oricât de nociv s-a demonstrat PSD
în anii din urmă, niciodată nu și-a permis să pună în discuție calitatea țării noastre de membru al Uniunii Europene sau să
spună că Bruxelles-ul ne vrea răul. Oricât de nocivi au fost pentru România Ion Iliescu și Adrian Năstase, nici măcar aceștia nu
au îndrăznit să pună piedici procesului firesc de aderare a României la marea familie europeană, știind că peste 85% dintre
români își doreau din tot sufletul să aibă o ”țară ca afară”!
Stimați colegi. Umblă o vorbă veche pe la români care spune să nu te temi de prezent, căci în viitor poate fi și mai rău!
Ori, istoria noastră recentă demonstrează pe deplin înțelepciunea acestor vorbe. Urmașii lui Ion Iliescu și Adrian Năstase sunt
astăzi Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, Eugen Nicolicea, Nicolae Șerban sau Florin Iordache. Cred că nici nu ar mai trebui să
mai spun prea multe vorbe după această înșiruire de nume ilustre.
După rezoluția votată marțea trecută de Parlamentul European și după cel mai prost raport MCV pe care l-a primit
România vreodată, ministrul recunoscut după apelativul ”altă întrebare” sau ”degetul din mijloc ridicat”, care, acum câțiva ani,
se întreba retoric ”Cine-i și Bruxelles-ul ăsta”, a început deja să mârâie și să amenințe Parlamentul European și Comisia
Europeană că va sări la beregata lor și se va adresa și Curții Europene de Justiție. Doamna Dăncilă, ”neconflictuală” din fire, sa adresat zeflemitor în Parlamentului European spunând că ” "Nu am venit să dau socoteală!” și că ea este mândră că este
româncă, chiar dacă e prim-ministrul celui mai sărac membru al UE.
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Stimați colegi. Facând apel tot la o veche zicală românească, care spune că prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul,
aș putea spune că atitudinea celor din PSD și ALDE se circumscrie cu totul acestui proverb. Așa s-a ajuns ca săracul Europei
le spune celor bogați din Europa că el nu vrea dezvoltare, că nu dorește să intre în Spațiul Schengen, că nu vrea fonduri
europene gratuite și nici o economie performantă. Puterea PSD-ALDE din România este mândră că că trei sferturi din
populație are toaleta tot în fundul curții și promite că o să le arate lor, statelor dezvoltate, că vor menține România tot în sărăcie.
Stimați colegi. PSD-ALDE nu mai sunt o coaliție de guvernare a României, ci un grup organizat pus în slujba
infractorilor. Guvernele lui Dragnea, preocupate doar de apărarea hoților și corupților, nu au făcut decât să ne îndepărteze de
principiile și valorile Uniunii Europene și să ne afunde și mai tare în sărăcie și subdezvoltare.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Șmecheria creșterii inflaționiste a veniturilor!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Istoria se repetă, iar cei care nu au învățat nimic din lecțiile dure pe care ni le-a dat aceasta, au tendința de a le repeta.
Extremismul politic, ura între popoare și păcălirea cetățenilor cu iluzii, care mai de care mai trăsnite, nu sunt evenimente noi în
istoria umanității. Așa-zisa dublarea a salariilor sau a pensiilor nu este vreo invenție deosebită sau inedită a celor din PSD, căci
astfel de șmecherii au tot fost folosite în trecut, atât în democrații, dar mai ales în regimurile autoritare.
O vorbă veche românească spune că ”gura păcătosului adevăr grăiește”! Aici intră și recunoașterea directă, de către
doamna Olguța Vasilescu, a faptului că o creștere cu 100% a salariilor nu însemnă că salariile se dublează. Corect. Domnia sa
știa ce spunea, căci toată iluzia creșterii standardului de viață al populației, prin majorarea rapidă de salarii și, poate peste 3-4
ani, a pensiilor, este spulberată de viteza cu care au crescut și vor continua să crească prețurile! De aproape 2 ani, România
este campioană în Uniunea Europeană la viteza scumpirilor. Așadar, cea mai puternică lovitură la adresa buzunarului
românilor a fost nu la mașini de lux, nu la haine de blană sau ceasuri din aur! Scumpirile cele mai mari au afectat exact ceea ce
îl doare cel mai rău pe românul de rând: facturile la energie electrică, facturile la încălzire, benzina și transportul și, mai ales
mâncarea: legume, fructe, ouă, brânzeturi și carnea.
Stimați colegi. Faptul că PSD-ALDE a premeditat creșterea accelerată a prețurilor, concomitent cu falsa creștere a
veniturilor, se vede cel mai bine în măsurile fiscale pe care intenționează să le aplice de la 1 ianuarie 2019. Dacă Teodorovici
își aranja freza prin studiouri de televiziuni și promitea solemn că va scoate aberanta acciză la carburanți, în realitate, Guvernul
va scumpi, din nou, prețul benzinei, căci accizele vor crește din nou, cu cel puțin 3%! Chiar dacă Petre Daea și Viorica Dăncilă
se laudă cu producții record la cereale, românii se tem ca într-un an cu o producție agricolă bună, prețul pâinii să ajungă să
ardă din nou la buzunare! Până și bietul covrig, de 50 de bani, a ajuns să-și dubleze sau chiar tripleze prețul. Așadar, inflația și
de peste 20% afectează exact categoriile sociale cele mai sărace și nu pe cei care nu știu nici măcar cât este prețul pâinii la
magazin.
Stimați colegi. Românii nu vor să se ducă la piață cu o sacoșă de bani ca să că cumpere un buzunar de mâncare. Da! În
această situație ne-a adus PSD și nu este prima dată. Ion Iliescu și Adrian Năstase, președinți de onoare ai PSD, au mai reușit o
dată să-i facă milionari pe români.
Oare am uitat că prin anul 2004 eram cu toții milionari? Da. Angajați sau pensionari, cu toții aveau salarii sau pensii
de milioane de lei, însă, trebuie să ne aducem aminte cum milionarii români plăteau 100 de mii de lei pe un Kg de brânză și 5
mii de lei pe un ou. În câțiva ani de zile, cu acest PSD păgubos la guvernare, putem să ajungem iarăși milionari, însă numărul
de săraci va fi chiar mai mari decât astăzi. Să nu uităm niciodată greșelile din trecut, căci altfel am putea fi tentați să le repetăm!
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
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PSDragnea condamnă în continuare medicina de familie la biruri în plus!
Doamnă/ domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Am inițiat și depus în Parlamentul României spre dezbatere și adoptare, împreună cu mai mulți colegi parlamentari
liberali, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx.
nr. 651/2018), care are ca obiect de reglementare modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015, în sensul
introducerii unei noi categorii de scutiri de la plata impozitului/taxei pentru imobile aferentă clădirilor/spaţiilor din
interiorul acestora, în care sunt organizate şi funcţionează cabinete de medicină de familie. Prin acest demers legislativ
am avut în vedere repararea unei nedreptăți făcute medicilor de familie prin prevederile noului Cod fiscal, în sensul exceptării
de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a cabinetelor medicale deținute de către medicii de familie, la fel ca și în cazul
celorlalte unități sanitare publice.
Consider că medicii de familie au nevoie de cea mai mare susținere în România având în vedere că veniturile lor țin de
numărul pacienților pe care-i au, iar binele pacienților lor ține, în mod evident, de dotările și capacitatea de prevenție pe care o
pot oferi cabinetele acestor medici.
Dar Guvernul PSDragnea ce face pentru medicii de familie și, implicit, pentru milioanele de pacienți ai acestora?!
Absolut nimic! Dimpotrivă! Îi condamnă pe acești medici să plătească cele mai mari biruri și chiar îi alungă, rând pe rând, din
țară, dacă vor continua cu astfel de politici!
Susțin acest lucru, deoarece medicii de familie își pot desfășura din ce în ce mai greu activitatea și cu mare dificultate
își mai pot acoperi toate cheltuielile. Chiar dacă noua Lege a salarizării a adus o creştere substanţială a veniturilor medicilor
din România, medicii de familie au fost lăsați de izbeliște! Astfel, aceștia, în loc să facă investiții în dotări, adică aparatura
necesară sporirii prevenției în sănătate, medicii de familie sunt obligaţi, lună de lună, ca tot din veniturile lor, să acopere şi
salariul asistentelor dar şi să plătească chirii, impozite şi taxe pe clădirile în care îşi desfăşoară activitatea.
Doamnelor și domnilor deputați,
În condițiile în care, în majoritatea statelor dezvoltate, medicina de familie reprezintă o componentă principală în
prevenție în domeniul sănătății, în România lucrurile stau exact pe dos!
Mai mult decât atât, Guvernul Dăncilă, prin politicile sale arbitrare, a demonstrat că nu-i pasă nici de medicii de
familie, nici de prevenție și pune numai frâne acestei laturi atât de importante pentru toți pacienții, cum este medicina de
familie! În consecință, actuala majoritate parlamentară se comportă mai rău ca în vremurile de tristă amintire comunistă și nu
face niciun fel de eforturi pentru a schimba situația grea cu care sunt nevoiți medicii de familie să se confrunte zilnic!
Din păcate, parlamentarii PSD-ALDE au ales nu să-i ajute în vreun fel pe medicii de familie, ci să respingă și această
facilitate, pe care eu, împreună cu colegii mei liberali, am încercat să le-o acordăm, pentru a le degreva, măcar în parte,
eforturile financiare lunare și a le da posibilitatea să-și redirecționeze economiile astfel făcute, în investiții și aparatură mai
performantă pentru cabinetelor lor!
Vă mulțumesc!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
PSDragnea devine din ce în ce mai penibil!
Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Domnul Dragnea pare că vrea să arunce cu totul România în vremea cea mai neagră din istoria românilor, adică în
perioada comunistă și antidemocratică! Acest tartor al actualei puteri dovedește, pe zi ce trece, faptul că nu-i pasă sub nicio
formă de poporul român, de bunul mers al economiei sau de parcursul european al țării și de întărirea rolului României în
selectul club european din care face parte, și anume Uniunea Europeană! Este limpede ca bună ziua, că domnului Dragnea îi
pasă exclusiv de soarta și libertatea sa și a unui cerc restrâns de acoliți, multe dintre deciziile Guvernului Dăncilă creionând
clar acest aspect!
De doi ani încoace, domnul Dragnea s-a tot lăudat, de dimineață până seara, că a făcut numai bine României și
românilor prin deciziile sale și a multelor sale cabinete guvernamentale, dar, în același timp, tot el este cel care a schimbat
guvernele și miniștrii precum obiectele de unică folosință și a ținut România într-o permanentă criză! Și de data aceasta, cu
ocazia mult așteptatei remanieri a Guvernului Dăncilă, la un an de activitate catastrofală, domnul Dragnea nu se dezminte!
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Acesta scoate din mâneca sa de iluzionist-șef personaje și mai controversate și mai slab pregătite pentru a ocupa fotoliile de
miniștri. Și acest lucru se întâmplă în guvernul celui mai slab și penibil premier pe care l-a avut România, în toată istoria sa!
În consecință, cu doar câteva săptămâni înainte de aniversarea Centenarului Marii Uniri, dar și a preluării președinției
Consiliului Uniunii Europene, Guvernul Dăncilă rămâne tot mai gol de conținut și populat după un singur criteriu valabil: cei
mai obedienți psd-iși în fața Mult Iubitului Conducător!
Doamnelor și domnilor deputați,
Roborul crește, iar acest lucru afectează grav ratele lunare ale creditelor românilor; la fel și cursul euro, care a tot
explodat în ultimele luni; inflația atinge cea mai mare rată a ultimilor ani, iar datoria externă a României crește fulminant de la
o lună la alta, îndatorând românii pentru generații întregi; criza forței de muncă afectează din ce în ce mai tare activitatea și
evoluția companiilor, iar România se sufocă în cel mai poluat și murdar mediu, având cele mai proaste și nemodernizate
drumuri și fiind lipsită cu bună știință de investiții în autostrăzi, în centuri moderne ale orașelor sau în spitale regionale,
precum și de investiții masive în educație, în timp ce domnul Dragnea își bate joc, în continuare, de România, dar și de
prezentul și viitorul românilor, jucându-se de-a păpușarul guvernelor, fără nicio urmă de conștiință!
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
Le solicit miniștrilor Dănuț Andrușcă și Carmen Dan
să facă urgent lumină în cazul tragediei de la Fabrica de Arme Cugir!
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
I-am solicitat ministrului economiei, domnul Dănuț Andrușcă, încă de acum câteva luni, demararea unei anchete a
Corpului de Control al ministerului la Fabrica de Arme Cugir, precizându-i acestuia faptul că muncitorii fabricii respective
lucrează în condiții mizere, aproape inumane, în timp ce conducătorii fabrici căpușează din greu banii și contractele fabricii!
Am avertizat asupra faptului că directorul numit de PSD și liderul sindical al Fabricii de Arme Cugir și-au dat mâna
pentru a acoperi toate matrapaslâcurile și că această fabrică, considerată altădată o perlă a industriei de apărare, a ajuns în
prezent doar ținta devalizărilor acestor căpușari ai PSD!
Iată că nepăsarea crasă a ministrului economiei, la pachet cu păienjenișul corupției care a sufocat Fabrica de Arme
Cugir, reușind practic să o lipsească aproape în totalitate de investițiile necesare pentru modernizare și pentru crearea unor
condiții decente și sigure de muncă pentru angajații acesteia, au avut ca rezultat o mare tragedie, și anume pierderea vieții unei
angajate a fabricii, în vârstă de 50 de ani, în urma unei explozii care a avut loc acolo, în această lună.
Doamnelor și domnilor deputați,
Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai grave la Fabrica de Arme Cugir! Și susțin acest lucru deoarece am informația că
această tragedie a avut loc nu numai din cauza unui slab management și a superficialității sau a nepăsării cu care sunt tratați
angajații acestei fabrici, ci și din cauza modului criminal am putea spune, dacă ancheta va dovedi acest lucru, în care au fost
asigurate condițiile de securitate a angajaților în muncă! Oare cum ar fi putut fi evitată această tragedie dacă antifonarea
poligonului de tragere unde a avut loc incendiul și, ulterior, explozia, a fost făcută cu cofraje de ouă și cu polistiren?!
Nu cred că astfel de lucruri pot fi mușamalizate în continuare și pot rămâne, ca și până acum, ascunse sub preșul
mizeriei managamentului PSD al Fabricii de Arme Cugir!
Îi cer ministrului Andrușcă să lămurească urgent care sunt cauzele acestei tragedii și cine sunt cei vinovați, din cadrul
Fabricii de Arme Cugir, care nu au asigurat condițiile de siguranță în muncă și de protecția muncii pentru angajații fabricii,
ajungându-se astfel la decesul prin carbonizare al unei angajate!
Îi cer atât ministrului economiei, domnului Dănuț Andrușcă, cât și ministrului de Interne, doamnei Carmen Dan, să ia
urgent toate măsurile necesare pentru a finaliza ancheta în cazul exploziei de la Fabrica de Arme Cugir și pentru a stabili clar
cine sunt cei vinovați de moartea angajatei respective! Îi cer, de asemenea, ministrului de resort să ia toate măsurile necesare
astfel încât astfel de tragedii să nu mai aibă loc la această fabrică, în viitor!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Numirea Ecaterinei Andronescu la Educație este încă un deget mijlociu arătat românilor
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
După golănia lui Florin Iordache din plenul Camerei, pe care nu l-a dus mintea să se exprime decât printr-un gest
demn de maidanul unde s-a răsturnat căruța ce a făcut vestit Caracalul său natal, a venit rândul lui Liviu Dragnea să le mai
arate și el încă un deget românilor prin numirea Ecaterinei Andronescu la conducerea Ministerului Educației. Momentul este
de un grotesc desăvârșit pentru că lasă să se vadă în totalitate putreziciunea caracterelor și modul abject în care PSD a ajuns să
facă politică și - mai grav - să conducă țara. Kati Andronescu, din fruntea Educației, va fi model moral și profesional pentru
milioane de elevi, studenți și profesori. Și ce model... După ce, în vară, ștergea pe jos cu Dragnea și îi cerea public să plece din
fruntea partidului, acuzându-l de tot felul de grozăvii, iar apoi spunea despre guvernul PSD că nu o reprezintă, Katiușa
Andronescu devine acum membră a aceluiași guvern PSD și aliată a lui Dragnea. Găsind un culoar liber către putere, ea își
trădează acum foștii aliați, aliindu-se cu Dragnea - care o va propulsa și la șefia organizației de partid din București, în locul
Gabrielei Firea. O asemenea lașitate, o asemenea apetență către trădare și josnicie, conturează un profil moral foarte
asemănător politicienilor din perioada stalinistă. Dar să nu uităm că și Kati Andronescu, la cei 71 de ani ai săi, vine din
generația unei alte bunicuțe zâmbitoare, școlite la Moscova...
Din punct de vedere profesional, profilul dnei Andronescu este și descurajant: ea este cea care s-a opus din răsputeri
oricărei reforme în educație, ea este cea care a desființat școlile de arte și meserii, determinând o creștere de 10 procente a ratei
abandonului școlar, ea este cea care a scos din lege pragul de vârstă pentru pensionarea rectorilor și incompatibilitatea între
funcția de parlamentar și cea de rector, ea este cea care a introdus subiectele de BAC mai ușoare pentru liceele tehnologice,
distrugând orice idee de calitate și călcând în picioare munca elevilor și profesorilor de la celelalte licee, ea este cea care a
crescut numărul doctoranzilor pe care un îndrumător îi poate coordona, transformând un sistem de elită într-o fabrică de
diplome.
Iată, deci, cine va fi model moral și profesional pentru milioane de elevi, studenți și profesori în România. Iar această
numire vine tocmai când România este afectată de un megascandal european al diplomelor de asistente medicale care au făcut
școală doar pe hârtie, când ghiozdanele elevilor sunt pline de manuale greșite și când guvernul tocmai a legalizat mita la
concursurile din universități. Să ne mai mirăm atunci că o primărie de sector vrea să premieze niște absolvenți merituoși ce au
susținut bacalaureatul în vară, dar aceștia sunt deja plecați în alte țări?!?
Să sperăm doar că, în spiritul moralei sale staliniste, nu va trece mult până ce Kati Andronescu va găsi o ofertă mai
tentantă la o altă gașcă din PSD și îl va trăda și pe Dragnea!
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Europa apară suveranitatea românilor în fața demagogilor
Stimați colegi,
Vedem că unor politicieni de pe la noi, mai ales din tabăra puterii de azi, PSD-ALDE, li s-a năzărit că Europa ar fi în
contra României. Și dă-i și luptă, care mai cu moț, să ne convingă că Europa ne-ar fi străină (sic!), că Europa ar fi ceva departe
care nu are legătură cu românii, că Europa nu ne place. Dar ce le veni, oare?
Într-un singur punct au cumva dreptate tovarășii demagogi: Europa nu are legătură cu ei, cu politrucii. Europa a adus
bunăstare în România, în timp ce acești politicieni de la putere au fost contra dezvoltării, au produs numai dezamăgire, scandal
și s-au interesat doar de ei!
În timp ce Europa și-a deschis granițele pentru milioane de români și a adus bani, zeci de miliarde de euro, pentru
drumuri, școli și spitale, acești politruci au alungat românii din țară, au prăpădit banii și nu au fost în stare să facă drumuri,
școli sau spitale noi. Europa este o familie în care membri au grijă unii de alții, unde și România este parte, unde și România
joacă un rol și ia parte la decizii. Atunci când demagogii de la București se ocupă numai de ei, de bunăstarea lor și de puterea
lor, făcând praf România, justiția, bugetul, Europa sare în ajutorul românilor! Europa le spune demagogilor că nu ei sunt
stăpâni peste țară.
Doamne și domni deputați,
Europa nu vrea să ia suveranitatea românilor, ci să le-o dea înapoi! Să le-o dea înapoi de la politicienii români care au
confiscat-o în nume personal, în numele unor găști.
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Europa cere ca românii să fie din nou stăpâni și suverani față de toate nulitățile și marionetele plasate de actuala putere
în funcții. Europa cere ca românii să aibă instituții independente prin care să își controleze politicienii, iar nu INVERS, nu așa
cum își doresc cei din PSD-ALDE: un stat capturat în favoarea lor, cu instituții folosite în interes personal și pentru a-și ataca
și controla proprii cetățeni.
Europa vrea cetățeni români liberi, demni și independenți, cărora statul român să le aparțină și care să lucreze în
favoarea lor, cu servicii publice de calitate. Politrucii care atacă Europa poată un război doar pentru interesul propriu. Europa
este o amenințare pentru ei personal, pentru că Europa le garantează libertatea românilor. Pentru acești tovarăși de la noi,
suveranitatea este doar un cuvânt gol care înseamnă atât: noi, cei câțiva, vrem să fim stăpâni peste români, să putem să facem
ce vrem, fără ca cineva să ne mai controleze.
Cer tuturor politicienilor români, care se află de partea libertății românilor, care doresc un popor român suveran în fața
hoților și demagogilor, să formeze un front în apărarea Europei. Europa este ultimul garant real al suveranității românilor!
Deputat
Romeo Nicoară
***
În România, medicii rezidenți agonizează fără speranţă
Stimaţi colegi,
Constatăm la începutul acestui mandat că destul de mulți dintre noi facem parte dintr-o tagmă care, în mai toate
timpurile și în majoritatea societăţilor, indiferent de gradul acestora de dezvoltare, a fost privită cu respect de membrii
comunităţilor pe care le-au slujit. Mă adresez dumneavoastră, tuturor colegilor mei, precum și acelora care fac parte din
sistemul medical românesc, care știu câtă responsabilitate înseamnă să ai în mâinile tale, în deciziile tale, viața unui semen.
Sunt convinsă că problema supusă atenţiei va fi tratată cu toată seriozitatea, fiind una de interes general și de o gravitate
tulburătoare.
Poate nu sunteţi străini de situaţia spitalelor din ţară, a sistemului de urgenţe românesc, a anomaliilor întâmpinate în
actul medicinei de familie sau a problemelor de tot felul. Dar vreau să ne oprim astăzi și să medităm la ceea ce înseamnă
viitorul medicinei românești. La tinerii rezidenți sau absolvenți de rezidențiat, care au depus recent un Jurământ de credinţă lui
Hippocrate, după ce au muncit pe brânci, zile și nopți, pentru a deveni profesionisti adevărați. Mă văd nevoită să trag încă un
semnal de alarmă asupra situaţiei dezastruoase din cadrul sistemului sanitar românesc. O țară secătuită de cadre medicale, cu
sute de rezidenţi care aleg anual să plece în străinătate, umiliţi și ignoraţi de cei care ar trebui să le fie mentori. În lipsa lor,
spitalele mici, din provincie, nu mai pot funcționa. Centrele spitalicești din orașele mari devin, astfel, supraaglomerate, iar
rezultatul îl știm cu toții. Multă frustrare adunată atât în rândul cadrelor medicale, dar și al pacienţilor pentru care holurile
instituţiilor spitalicești sunt trepte ale răbdării și culoare ale suferinţei.
Suntem cu toţii conștienţi de importanţa esențială pe care o are calitatea actului medical într-o societate ce se dorește a
fi sănătoasă. În condiţiile amintite, acest standard calitativ este imposibil de atins. Ca orice analiză temeinică și această
radiografie trebuie să se concentreze pe punctele esenţiale în care sistemul pare a avea cele mai mari fisuri. Iar una dintre
aceste breșe este reprezentată de procesul prin care tinerii absolvenţi de medicină trebuie sa treacă pentru a deveni medici.
Stimaţi colegi,
Din discuţiile purtate de-a lungul timpului cu tineri aflaţi în acest stadiu al carierei, pot spune că nu doar banii
reprezintă motivaţia acestora pentru care rămân sau pleacă din sistem sau din țară. În mod evident, un nivel de salarizare pe
măsura muncii depuse le oferă condiţii decente și normale de viață, însă problemele pe care rezidenţii le reclamă sunt mult mai
profunde. Vorbim despre niște tineri care au studiat intens și care au intrat în rezidenţiat la 24-25 de ani. Drumul până în acest
moment a fost înţesat de examene și de emoţii, de renunţări personale și de o determinare de a trece peste lipsuri materiale și
de nedreptatea ca, medic fiind, să te bazezi pe ajutorul financiar al părinților.
Odată ce pătrund în malaxorul rezidenţiatului și al specializării, tinerii medici remarcă stupefiaţi că, în loc de
specializări clinice aprofundate și practică supervizată de mentori cu experienţă, au parte de gărzi peste gărzi, de o birocraţie
sufocantă și de piedici la tot pasul. Rezidenţii sunt transformaţi în conţopișiti de serviciu, mulţi sunt lăsaţi fără îndrumare în
stufoasa lume a codurilor, condicilor și a actelor de completat. Un sistem autodeterminat, în care doar norocul te poate aduce
sub aripa unui coordonator responsabil, care să îi îndrume corespunzător, care să îi învețe meserie și nu cum să satisfacă
nevoile birocratice ale sistemului. Dependenţa de acest unic mentor naște o serie de abuzuri, reclamate deseori de tineri, care
recunosc, însă, că medicul cu experienţă este, la rândul lui, hărţuit de supraagomerare și de hârţoage.
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Cu toate acestea, rezidenţii se încăpăţânează să rămână în sisstem. Cu ajutorul familiilor, fac efortul unor supraspecializări în străinătate. Iar la întoarcere, surpriză! Nu puţini au constatat faptul că stagiul nu le-a fost recunoscut. Și asta,
deși unii colegi aflaţi în aceeași situaţie au fost, din nou, mai „norocoși”. Sau constată că tot ce au învăţat în centrele din afara
ţării nu poate fi pus în practică, din lipsă de aparatură sau de materiale. Rezidenții se simt ai nimănui, în degringolada creată și
în absența unei metodologii clare. Sfârșitul procesului este reprezentat de un examen individual, susținut în fața a trei
profesori, fără nicio dovadă video, în cazul unei contestații. Iar obligativitatea susținerii acestui examen, dintr-o materie prea
puţin up-datată noilor rigori medicale, în centrele universitare în care s-a desfășurat minim 75% din stagiu, este un alt aspect pe
care rezidenții vor să îl îndrepte.
Medicina a fost, în ultimii aproape 30 de ani, poate cel mai văduvit sistem românesc, alături de educație. Problemele
nu contenesc, lipsurile sunt multe, românii sunt tot mai nemulțumiți. Se moare pe capete din cauza infecțiilor nosocomiale, a
crizelor de medicamente și vaccinuri. Dar, dacă de ziua de astăzi nu ne pasă, poate ar trebui să ne gândim măcar la mâine. La
cine va mai lucra mâine în sistemul sanitar românesc! În mod iresponsabil, ne alungăm viitorul din țară! Într-un sistem
suprasaturat de pacienți, rezidentul român poate ar reprezenta șansa. O șansă de care noi, cu încăpățânare, continuăm să ne
batem joc.
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Remanierea guvernamentală - dovada lipsei de soluții
Dragi colegi,
Partidele din opoziție au încercat, de mai multe ori, pe parcursul acestui an, cel puțin să atragă atenția că anumiți
miniștri nu performează sau, și mai grav, dau rateu după rateu în activitatea ministerială. La fiecare moțiune simplă inițiată de
noi, parlamentarii opoziției, miniștrii care au făcut subiectul acestui mecanism de control al activității ministeriale s-au bucurat
de largul și masivul sprijin din partea colegilor din alianța de la guvernare. Dar, zilele trecute am asistat la reevaluarea a
aproape unei treimi din echipa guvernamentală. Oare moțiunile simple inițiate de opoziție nu au reprezentat niște semnale de
alarmă ? Nu comentez acum motivele de ordin politic, sau chiar personale, care au stat în spatele acestei mișcări politice, este
treaba internă a celor din PSD, dar nu pot să nu observ că remanierea este de fapt o reeșapare. Sunt promovate persoane care
au mai făcut parte din diferite echipe guvernamentale, dar fără prea mult succes.
La ora la care fac această declarație, remanierea guvernamentală nu este pe deplin realizată pentru că Președintele
României, domnul Klaus Iohannis, nu a semnat decretele de numire în funcția de ministru al dezvoltării regionale și în funcția
de ministru al transporturilor. Propunerile venite din partea PSD, pentru aceste două funcții extrem de importante pentru bunul
mers al României, în opinia mea, fără a face aprecieri cu privire la caracterul și personalitatea fiecăruia dintre cei propuși, erau
lipsite de anvergura experienței și pregătirii în domeniul transporturilor și cel al dezvoltării regionale. Nu vorbesc despre
celelalte numiri, deși ar merita cu prisosință, dar trebuie să punctez faptul că România nu îți poate permite să testeze, de douătrei ori pe an, care personaj politic sau tehnocrat se potrivește mai bine unei anume funcții de ministru. Aceste „fracturi” nu fac
bine deloc actului de guvernare. Mai mult, este o stare de incertitudine la nivelul executiv și decizional în cadrul activității
acestor ministere.
În opinia mea, într-un moment în care România se pregătește să preia, de la 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului
Uniunii Europene, această remaniere ar fi trebuit să însemne o reală resetare a echipei guvernamentale. Însă cred că asistăm la
o acutizare a unei crize în interiorul alianței de guvernare, și asta, printre altele, în detrimentul finalizării unor obiective
strategice regionale atât de necesare dezvoltării societății românești.
Vă mulțumesc pentru atenție!
Deputat
Vasile Varga
***
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“Adio reformă în învățământ”
De 28 de ani PSD zice că se reformează, că va veni cu oameni noi, adevarați specialiști, care vor face din școala
românească o școală europeană, puternic recunoscută pe plan european și nu numai.
Singurii care se “reformează” sunt însă elevii. Aceștia înving tarele învechite ale miniștrilor care s-au perindat la
conducerea învățământului românesc și sunt singurii care demonstrează că dacă vrei să faci o schimbare, o faci, și vezi
rezultatele, ajutați fiind doar de tehnologia care a evoluat, precum și de posibilitatea de a învăța și în alte sisteme de
învățământ. Când am crezut că marele partid-stat, cu o cotă de piață de 45% va produce un miracol de Crăciun, ne-am trezit cu
cineva care nu era de vânzare acum două luni, dar care s-a vândut de Black Friday la jumătate de preț. Este vorba de acel
“cineva” care critica Marea Guvernare PSD-istă reunită cu ALDE, care transmitea că Dragnea nu poate reforma PSD și nu
mai este conducătorul stimat și iubit, care vine pentru al patrulea mandate și care a îngropat Învățământul Românesc prin
experimente numite reforme. Este vorba de o doamnă care nu i s-a vândut lui Dragnea la preț întreg, dar care revine ca
„salvatorul” Învățământului Românesc, fapt ce ne arată “calitatea” personajelor care conduc un partid fără orizont, fără
direcție, fără drag de țară. Un ditamai partidul în procente pe hârtie, care a produs primul miting împotriva statului când erau și
sunt la guvernare, nu au putut găsi un ministru mai bun, o persoană mai de “încredere” care să conducă și să îmbunătățească
calitatea școlii românești.
Această nominalizare ne arată, de asemenea, care este încrederea conducerii PSD în ceilalți membrii de partid, ne arată
că, studioșii de la Alexandria Egiptului românesc nu au putut oferi un ministru cu potențial, ci numai o umbră a vechiului și
jalnicului învățământ posdecembrist.
Doamna, din nou ministru, spune că are multe proiecte pe care le va expune într-o mare conferință de presă dar, să nu
ne facem iluzii, sigur nu va face altceva decât să modifice legea învățământului, să mai anuleze alte ordine de ministru, unele
date chiar de dumneaei și, uite așa, vom asista la o altă așa-zisă reformă în educație prin modificări și anulări fără analiză și
fără efecte pozitive. Motivația doamnei de a reveni la minister este să continue și să termine reforma în învățământ, cea pe care
cu mândrie proletară a început-o, a rostogolit-o trei mandate și care îi va bulversa, din nou, pe dascăli, elevi și părinți.
Așa că, stimați colegi, la vremuri noi, tot pe cei vechi, antici și de neînlocuit, veșnici, cu lingura întinsă la bugetul țării,
îi vom lăsa să ne subjuge cultura și mentalitatea educațională pe care cu greu am dobândit-o ???
Deputat
Vasile Gudu
***
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 Întrebări
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Strategii de atragere a tinerilor spre profesia de dascăl
Stimată doamnă ministru,
Invățământul din România riscă să se blocheze din cauza deficitului mare de profesori, conform unui studiu realizat de
Centrul European pentru Dezvoltarea Invățământului Vocațional, țara noastră va avea nevoie de 150.000 profesori până în anul
2030.
Acest lucru se întâmplă din mai multe motive: mulți profesori au plecat în afara granitelor țării,numărul tinerilor care
vor să intre în sistemul educațional scade de la an la an și nu în ultimul rând peste 2000 de decasci care au vârsta de pensionare
nu s-au retras încă pentru că nu are cine să-i înlocuiască.
O altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc care are consecinte grave asupra educației este slaba
pregătire a profesorilor și suplinitorilor care nu trebuie să mai fie ținuți în școli, deoarece nu fac față problemelor noi din
învățământ, iar statusul profesorilor este cel mai scăzut din Europa.
În acest sens, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați dacă Ministerul Educației Naționale are în vedere strategii
de atragere a tinerilor spre această profesie, profesie care ar trebui să își dobândească statutul în societate.Vă mulțumesc și
menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Dr. Florin Stamatian
***
Adresată domnului Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei
Programe pentru sprijinirea micilor întreprinzători din mediul rural
Stimate doamnule ministru,
Instabilitatea economică afectează grav micii întreprinzători din mediul rural. Legea obligă persoanele juridice care au
un punct de lucru deschis să aibă cel puţin un angajat, astfel că micii oameni de afaceri sunt obligaţi să ţină un angajat la firmă
deşi ar putea să se descurce doar cu ajutorul familiei.
La final de lună, după ce se achită la stat toate dările aferente unicului angajat, micul întreprinzător rămâne cu foarte
puţini bani. Capitalul rămas este insuficient pentru dezvoltare sau pentru angajarea de personal. În mediul rural, apar tot mai
multe supermarket-uri, iar acest lucru are drept consecinţă desfiinţarea micilor magazine comerciale. Un alt dezavantaj este şi
faptul că aceste supermarket-uri nu achiziţionează nimic de la producătorii autohtoni şi astfel nu încurajează producţia locală,
majoritea produselor comercializate fiind de import. În acest sens, vă rog să îmi comunicați ce măsuri aveți în vedere la
nivelul ministerului pe care îl conduceți pentru a proteja micii înteprinzători din mediul rural, dar și ce programe aveţi în
vedere pentru stimularea producţiei autohtone.
Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheș
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Stadiul construirii căminelor și cantinelor studențești
Stimată doamnă ministru,
La capitolul Politici în domeniul educației din Programul de guvernare PSD-ALDE, măsura Creșterea participării în
învățământul universitar, concomitent cu îmbunătățirea calității și relevanței acestuia, este prevăzută consolidarea bazei
materiale, construcția de cămine noi studențești (30 de cămine studenţeşti) și reabilitarea/modernizarea sau construcția de
cantine studențești. În contextul în care a trecut deja jumătate din mandatul actualei coaliții de guvernare, vă rugăm să ne
răspundeți la următoarele întrebări:
 Câte cămine și cantine studențești noi au fost construite în perioada guvernării PSD-ALDE?
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Care este ritmul de realizare a noilor construcții promise și câte dintre acestea vor fi în centrul universitar Iași?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Care mai e soarta învățământului profesional și tehnic din România?
Stimată doamnă ministru,
În capitolul Politici în domeniul educației din Programul de guvernare al PSD-ALDE, la măsura Cetățeni activi pe
piața muncii, se face referire, printre altele, la revalorizarea învățământului profesional și tehnic prin flexibilizarea sistemului,
multiple opțiuni de formare profesională pentru elevi, diferite tipuri de certificări. Toate cu scopul de a asigura acces facil pe
piața muncii și pentru continuarea studiilor în vederea dobândirii de calificări superioare. În pofida bunelor intenții, companiile
găsesc din ce în ce mai greu forţă de muncă pregătită pentru diverse meserii în domeniul tehnic, de la bucătari și ospătari, până
la mecanici, strungari sau tinichigii.
În acest context, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:
 Cum se va împăca viziunea personală privind învățământul tehnic și profesional cu măsurile propuse în programul de
guvernare PSD-ALDE?
 Ce demersuri au fost făcute de executivul PSD și ALDE și cu ce rezultate pentru revalorizarea învățământului
profesional și tehnic?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor
Contractare lucrări lotul 4 al DN 76
Stimate domnule ministru,
Contractul 5R12, Vârfurile-Ştei, km 69+350 - km 102+660, pentru reabilitarea lotului 4 al DN 76, Oradea-Deva, a fost
reziliat în urmă cu un an din cauza neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către antreprenor şi lipsei de mobilizare a acestuia. Cu
toate acestea, deşi într-un răspuns la o întrebare anterioară aţi estimat ca termen pentru lansarea unei noi proceduri de achiziţie
publică luna septembrie 2018, nici în acest moment CNAIR nu a procedat la iniţierea acestui demers.
Mai mult, aţi avansat luna martie 2019 ca termen pentru semnarea contractului, ceea ce pare ilogic, având în vedere că,
în urmă cu un an, au fost depuse şapte oferte pentru adjudecarea lucrărilor de reabilitare pe tronsonul de 14 km Ionești –
Vârfurile, km 55+425 – km 69+350, iar contractul de execuţie a fost semnat abia zilele trecute. Acestea sunt motivele pentru
care vă rog din nou să precizaţi când va fi lansată procedura de selectare a unui nou antreprenor pentru continuarea lucrărilor
de reabilitare la tronsonul Vârfurile-Ştei, lotul 4 al DN 76, care sunt realizate de către foştii constructori în proporţie de 80%,
precum şi un termen ferm de finalizare a acestora.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Solicitările medicilor privind considerarea gărzilor drept vechime în muncă
și scăderea vârstei de pensionare
Stimată doamnă ministru,
Peste 2000 de medici au semnat un memoriu prin care se cere ca gărzile efectuate să fie recunoscute ca vechime în
muncă și scăderea vârstei de pensionare. Potrivit semnatarilor memoriului, vârsta de pensionare a medicilor ar trebui să scadă,
deoarece un medic epuizat reprezintă un pericol și pentru pacienții săi, iar, în multe cazuri, din salariul unui medic de peste 50

57

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 32 - 2018
Săptămâna 19 – 23 noiembrie 2018
de ani care iese din sistem ar putea fi plătiți doi medici tineri, cu condiția să se organizeze concursuri de angajare pentru
medici tineri. De asemenea, medicii apreciază că acest demers este justificat, pe de o parte de normele legale ale Uniunii
Europene, ce definește timpul de lucru ca orice perioadă în care angajatul își desfășoară activitatea, fiind la dispoziția
angajatorului, și, pe de altă parte, de realitățile din sistemul nostru sanitar. Potrivit unui studiu realizat de Colegiul Medicilor
din București, peste 50% dintre medicii români suferă de epuizare și surmenaj excesiv,
În acest context, doamna ministru, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este punctul de vedere al ministerului Sănătății în legătură cu considerarea gărzilor drept vechime în muncă?
2. Care este punctul de vedere al ministerului Sănătății în chestiunea scăderii vârstei de pensionare pentru medici?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Laurențiu Dan Leoreanu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Cancer pulmonar
Conform declarațiilor medicului oncolog Laura Mazilu, la o dezbatere pe tema deceselor cauzate de cancerul
pulmonar, în România sunt depistate anual 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar, iar mortalitatea provocată de această
afecțiune este de 10.277 de decese pe an. "La nivel mondial, cancerul bronho - pulmonar ocupă primul loc ca şi incidenţă şi
rată de deces, dar şi în România ocupă primul loc ca şi incidenţă şi rată de deces. Din datele epidemiologice vedem că avem
11.340 de cazuri noi pe an de cancer bronho - pulmonar cu mortalitate de 10.277 de decese pe an, iar rezultatele terapeutice
sunt modeste - diagnosticul inadecvat sau incomplet, lipsa de abordări diferenţiate, eficienţă redusă a tratamentului, toxicităţile
legate de terapie, de multe ori starea clinică a pacienţilor la diagnostic nu este una corespunzătoare - pacienţii vin cu o stare
generală degradată sau acces limitat la terapiile inovatoare.
Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați:
1. Aveți în vedere o strategie prin care incidența cancerului pulmonar poate fi redusă?
2. Aveți în vedere pe viitor, susținerea și introducerea terapiilor inovatoare?
Solicit răspuns în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne
Falsificarea de diplome
În urma unor percheziții desfășurate în municipiul București și județele Ilfov și Dâmbovița s-a descoperit existența mai
multor infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată și uz de fals. Așadar, peste 35 de cadre didactice, din
cadrul mai multor instituții de învățământ din Ilfov ar fi beneficiat de grade de merit.
Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați:
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a opri aceste acțiuni?
2. Câte astfel de cazuri au mai fost descoperite de-a lungul anului 2018?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Fals de diplome
În urma unor percheziții desfășurate în Municipiul București și județele Ilfov și Dâmbovița s-a descoperit existența
mai multor infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată și uz de fals. Așadar, peste 35 de cadre didactice,
din cadrul mai multor instituții de învățământ din Ilfov ar fi beneficiat de grade de merit. Așadar, vă rog să menționați:
1. V-a informat Ministerul Afacerilor Interne de această situație?
2. Câte astfel de cazuri s-au înregistrat în anul 2018?
3. Care sunt beneficiile bănești în urma acesto grade de merit? Despre ce sume este vorba?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Programul Tezaur
Conform răspunsului cu nr. 63021, înregistrat în data de 02-11-2018, la întrebarea cu nr. 5674A, din data 04-10-2018,
Ministrul Finanțelor Publice afirmă că „procedurile detaliate privind mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer
al dreptului de proprietate sunt în curs de pregătire, în prezent având loc consultări cu entități din piață în vederea identificării
soluției optime privind administrarea registrului deținătorilor de titluri de stat”.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Când vor fi finalizate procedurile detaliate privind mecanismul de răscumpărare anticipată și/sau de transfer al
dreptului de proprietate?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne
Contrabandă cu țigări în Timiș
Polițiștii de frontieră au confiscat 60.000 de pachete cu țigări netimbrate după ce au oprit în trafic, în apropiere de
Timișoara, un autotren înmatriculat în Suceava. „Existând suspiciuni cu privire la operațiunea de transport efectuată, şoferul,
un bărbat în vârstă de 56 de ani, şi mijlocul de transport au fost duşi la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontieră
Timişoara pentru efectuarea verificărilor. În urma controlului amănunţit efectuat asupra camionului, s-au descoperit
aproximativ 1.200.000 de țigarete (60.000 pachete) de contrabandă. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de aproximativ
600.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar automarfarul a fost indisponibilizat la sediul instituţiei în vederea
continuării cercetărilor”, au declarat polițiștii de frontieră timișeni.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Câte capturi de țigări de contrabadă s-au efectuat, în anul 2018, în județul Timiș?
2. Câte capturi de țigări de contrabadă s-au efectuat, în anul 2018, în România?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Programele școlare
Conform unui sondaj de opinie realizat de FSLI la care au participat profesori, părinţi şi elevi, 90% dintre respondenți
susțin că programele școlare nu sunt adaptate cerințelor de pe piața muncii și la nevoile sociale. Participanții consideră că, pe
lângă materiile din programa obligatorie, ar trebui să fie adăugate și educație pentru sănătate, educație sexuală, antreprenoriat,
public speaking, educație financiară, dezvoltare personală sau gestionarea emoțiilor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Va lua în considerare Ministerul rezultatele acestui sondaj de opinie?
2. Intenționează Ministerul să introducă în programa școlară și educație pentru sănătate, educație
sexuală, antreprenoriat, public speaking, educație financiară, dezvoltare personală sau gestionarea emoțiilor?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Persoanele fără adăpost din România
În Timișoara va avea loc o campanie de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește problema persoanelor fără
adăpost. Suporterii echipei de fotbal ASU Politehnica Timişoara doresc să atragă atenţia societăţii asupra unei probleme tot
mai des prezentă pe străzile oraşului: persoanele fără adăpost. Fanii echipei vor petrece în aer liber, la stadionul Ştiinţa, o
noapte „dotaţi” doar cu haine călduroase și saci de dormit. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în
răspunsul dumneavoastră:
1. Care este numărul persoanelor fără adăpost în România?
2. Intenționați să inițiați o campanie de conștientizare în ceea ce privește persoanele fără adăpost?
3. Ce măsuri sunt luate de către Minister și ce proiecte are Ministerul pentru incluziunea persoanelor fără adăpost?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Fertilizarea in vitro
România este singura țară din UE care nu are o legislație în ceea ce privește fertilizarea in vitro. Din anul 2011 există
un subprogram al Ministerului Sănătății care acordă un ajutor financiar de 6000 de lei cuplurilor care au nevoie de această
procedură, însă această sumă nu este suficientă deoarece costurile unei astfel de proceduri se ridică la 5000 de euro. La acest
program apelează anual câteva sute de cupluri cu probleme de fertilitate.
Având în vedere cele menționate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:
1. Intenționează Ministerul să dezvolte și să perfecționeze subprogramul care oferă sprijin
cuplurilor cu probleme de fertilitate?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Stadiul plăților pentru proiectele PNDL în derulare – Județul Suceava
Domnule ministru,
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – Etapa a 2-a – au fost selectate și declarate ca eligibile un
număr important de proiecte (249), cu o valoare totală ce însumează peste 845 milioane de lei. Aceste proiecte au creat o
puternică apreciere din partea primarilor din județ, ale căror bugete locale nu ar fi permis un asemenea efort investițional, dar
și așteptări uriașe din partea comunităților locale în ceea ce privește modernizarea absolut necesară a unităților de învățământ,
a grădinițelor și dispensarelor, a podurilor și podețelor din interiorul localităților. Din păcate, creditele bugetare prevăzute
inițial prin Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018, au fost mult subdimensionate, față de necesarul de plăți
care ar fi trebuit onorate în acest an. Mai mult decât atât, din cauza lipsei acute de resurse bugetare, Guvernul a promovat o
ordonanță de urgență, a cărei formă adoptată de Parlament prevede ca proiectele aflate în derulare prin Programul Național de
Dezvoltare Locală să fie finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, disponibile pentru România în perioada de
programare 2014 – 2020. Pentru a evita periclitarea bunei implementări a proiectelor aprobate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală în cea mai subdezvoltată regiune din Uniunea Europeană (Regiunea de Nord-Est), vă solicit, domnule
viceprim-ministru, următoarele precizări:
- Solicit o situație privind gradul de onorare a plăților pentru proiectele aflate în derulare la nivelul Județului Suceava.
- Vă solicit să îmi precizați care este timpul mediu de onorare a plăților pentru facturile avansate de către primăriile din
Județul Suceava.
- Vă solicit să îmi prezentați setul de măsuri pe care le veți implementa în cazul în care Comisia Europeană va accepta
finanțarea proiectelor derulate prin PNDL din fonduri europene nerambursabile, pentru a evita blocaje în derularea proiectelor
aflate în desfășurare.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Dumitru Mihalescul
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Gradul de imunizare pentru elevii din Județul Alba
Doamnă ministru,
Școala și grădinița reprezintă mediul în care copiii interacționează social, dar și spațiul în care bolile cu transmitere pe
calea aerului sau prin atingerea obiectelor au cea mai mare răspândire. Desființarea cabinetelor medicale școlare și vizitele
sporadice/neregulate la medicii de familie fac aproape imposibilă monitorizarea și imunizarea elevilor și preșcolarilor
împotriva celor mai comune boli contagioase (hepatita, ROR, antigripal etc). Din păcate, penuria stocurilor de vaccinuri din
anii anteriori a agravat și mai mult gradul de imunizare pentru cei mai mulți dintre elevi, cei mai afectați fiind cei din școlile
din mediul rural.
Față de această situație relativ banală, care în România pare să fie o adevărată ecuație imposibil de rezolvat, vă solicit,
doamnă ministru, următoarele clarificări:
- Care a fost gradul de imunizare pentru elevii și preșcolarii din Județul Alba la data de 15 noiembrie 2018?
- În condițiile în care medicii de familie ar trebui să monitorizeze și să ia măsuri pentru ca toți elevii
să parcurgă schemele de imunizare din programul național de vaccinare, vă solicit să precizați ce măsuri intenționați să
dispuneți pentru a responsabiliza mai puternic cabinetele de medicină de familie în vederea creșterii gradului de imunizare?
- Având în vedere că nici până astăzi nu avem o lege a vaccinului/vaccinării, vă solicit să precizați de
ce nu ați promovat un asemenea act normativ prin ordonanță de guvern?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Tepdorovici, ministrul Finanțelor Publice
Concedieri prevăzute în anul 2019 pentru angajații din sistemul bugetar
Domnule ministru,
La învestitura dumneavoastră în funcția de ministru, v-ați angajat să demarați un amplu proces de raționalizare și
eficientizare a cheltuielilor publice, proces care ar implica inclusiv o ajustare a structurii de personal a aparatului bugetar.
Recent, informațiile care au apărut în spațiul public, fac referire la desființarea a peste 4.000 de posturi din administrația
publică centrală – posturi bugetate sau nebugetate. Fără a face speculații privind implemetarea extrem de pripită a acestei
măsuri, vă solicit, domnule ministru, câteva previzări importante, care să reflecte, mai ales aspectele calitative ale procesului
de eficientizare a cheltuielilor publice. Astfel, în condițiile în care Ministerul Finanțelor Publice deține informații precise
privind numărul de angajați din sistemul public, precum și cuantumul salariilor brut, vă solicit următoarele informații:
- Câți funcționari din sistemul public sunt salarizați cu venituri brute care depășesc 10.000 de lei lunar?
- Câți poziții din sistemul public sunt salarizate la nivel de secretar de stat, fie prin funcția de secretar de stat, fie prin
funcția asimilată celei de secretar de stat?
- Câți angajați din sistemul public sunt angajați la cabinetul demnitarului (consilieri și experți personali) și la ce valoare
se ridică nivelul cheltuielilor salariale brute lunare cu susținerea acestor funcții?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovivi, ministrul Finanțelor Publice
Legume și fructe provenind din import – valorificate în piețele agroalimentare din România
Domnule ministru,
Nu este o necunoscută faptul că bugetul general consolidat al statului român înregistrează cel mai mic nivel al
încasărilor din surse fiscale din ultimul deceniu. Cu toate acestea, autoritățile fiscale și anti-frauda par să nu vadă că, în
majoritatea piețelor agroalimentare din România se valorifică zilnic sute de tone de legume și fructe care provin din import și
al căror control fiscal nu pare să fi fost efectuat. Mai mult decât atât, legumele și fructele care provin din spațiul Uniunii
Europene, dar și din spațiul extra-comunitar, sunt susceptibile de practici neconcurențiale de tipul dumping comercial. Astfel,
legume și fructe transportate de la peste 2.000 de km distanță sunt vândute la jumătate de preț față de legumele și fructele
românești, aduse în piețe de la numai câțiva Km. Nu aș vrea să trec cu vederea și absența oricărui control de siguranță
alimentară, mai ales că multe dintre legumele și fructele aduse din străinătate au un aspect și un gust dubios, care ne poate duce
cu gândul la periclitarea stării de sănătate a consumatorilor.
Față de situația expusă mai sus, care a generat o slabă atractivitate a fermierilor români pentru producția de legume și
fructe, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Care sunt cauzele care determină un flux atât de mare de legume și fructe de import în piețele
agroalimentare din România, atâta vreme cât transporturile respective trec prin anumite puncte de trecere a frontierei?
- Ce măsuri ați aplicat pentru a stopa concurența neloială generată de produsele fără certificate de
origine și fără documente comerciale sau fiscale corespunzătoare?
- Cum este posibil ca unii comercianți din piețele agroalimentare să vândă asemenea produse (inclusiv fructe exotice)
atâta vreme cât acestea nu dețin certificate de producător pentru banane, portocale sau ananas?
- Ce măsuri de reformă ați implementat la ANAF, în special la direcția de antifraudă, pentru a diminua traficul ilicit de
mărfuri (între care cele alimentare au cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor menajelor), care stă la baza încasărilor mult
prea mici din TVA?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Corneliu Olar
***
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Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Stadiul realizării sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecție
Doamnă ministru,
Potrivit Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, acestea sunt definite ca formațiuni cu vegetație
forestieră, înființate prin plantare, cu lungimi diferite și lățimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanță unele față de
altele sau față de un obiectiv, cu scopul de a proteja terenurile agricole contra factorilor climatici dăunatori și pentru
ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat; cu scop antieroziune; pentru protecția căilor de comunicație și de
transport, în special împotriva înzăpezirilor; pentru protecția digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții și altele;
pentru protecția localităților și a diverselor obiective economice și sociale. Atât prin Programul de guvernare 2018-2020,
precum și prin Strategia forestieră națională 2018-2027, Guvernul s-a angajat să demareze un amplu program de înființare un
sistem național de perdele forestiere de protecție, cu fonduri de la buget sau prin fonduri europene nerambursabile disponibile
în cadrul financiar 2014-2020. În condițiile în care nu se constată niciun demers concret în sensul înființării de perdele
forestiere, mai ales pe lângă căile de comunicații (căi ferate sau drumuri naționale) în vederea preîntâmpinării blocării acestora
prin viscolire, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări:
- Câte perdele forestiere de protecție a fost înființate în anul 2018, la nivel național, care este suprafața acoperită de
acestea și care a fost costul mediu pe hectar? Solicit o situație detaliată pentru fiecare județ.
- Având în vedere că proiectul de buget pentru anul 2019 ar fi trebuit să fie înaintat Parlamentului înainte de data de 15
noiembrie și considerând că Ministerul mediului și-a întocmit deja filele bugetare, vă solicit să îmi comunicați: la ce valoare se
ridică sumele alocate pentru înființarea de perdele forestiere de protecție în anul 2019, câte hectare vor fi acoperite și câte
puncte de risc (eroziune, inundații, viscol etc) din întreaga țară vor fi rezolvate?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Reabilitarea și modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
Domnule ministru,
Cu ocazia dezbaterilor privind Legea bugetului de stat pentru anul 2018, ministrul Transporturilor de la acea vreme,
domnul Felix Stroe, a dat asigurări în fața Parlamentului asupra faptului că, în bugetul pentru anul 2018, Ministerul
Transporturilor a prevăzut credite bugetare pentru investiții pentru reabilitarea și modernizarea a peste 150 de treceri rutiere la
nivel cu calea ferată. Din păcate, în ciuda angajamentelor fostului ministru, anul 2018 înregistrează cel mai puternic record
negativ cu privire la investițiile în infrastructură, cheltuielile efectuate pentru modernizarea, reabilitarea și construcția de
infrastructură fiind la cel mai scăzut nivel din ultimul 15 ani. În acest context, nici investiții cu privire la reabilitarea și
modernizarea trecerilor rutiere la nivel cu calea ferată (reabilitarea asfaltului și construcția de bariere automate) nu s-au
realizat. De pildă, bucuria redeschiderii căii ferate către Putna, a fost umbrită de degradarea trecerilor la nivel cu calea ferată
din localitățile Gălănești, Vicovu de Jos și Horodnic, la care nu s-au efectuat niciun fel de lucrări de reabilitare.
Față de situația expusă, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări:
- Câte treceri rutiere la nivel cu calea ferată au fost reabilitate și modernizate cu bariere automate în cursul anului 2018?
Solicit o situație la nivel național, precum și la nivelul Județului Suceava.
- Solicit precizări cu privire la respectarea obligațiilor direcției regionale de drumuri, care, odată cu redeschiderea căii
ferate către Putna, avea obligația de a reabilita trecerile rutiere la nivel cu calea ferată afectate de repunerea în circulație a
trenurilor pe această rută.
- Vă solicit să precizați câte treceri rutiere la nivel cu calea ferată propuneți spre reabilitare și modernizare în cursul
anului 2019, știindu-se că aceste puncte reprezintă zone de risc maxim la adresa vieții conducătorilor auto.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România
 Declarație politică
CFR Călători încotro?
Stimați colegi,
În 2015 Master Planul General pentru Transport avea, printre multele obiective mărețe, modernizarea a 4000 de
kilometri de cale ferată în perioada 2015-2030. Anul acesta CFR SA anunța că va deschide circulația pe aproximativ 140 km
de cale ferată modernizată pentru viteze de până la 160 km/oră. În ceea ce privește lucările de modernizare anul 2018
înseamna patru tronsoane, în lungime totala de circa 150 de kilometri de cale ferată de pe Coridorului IV paneuropean,
proiecte care se ridică la o valoare de aproximativ 1,6 miliarde euro.
Reprezentanții CFR SA estimau că se vor recepţiona lucrările de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii
feroviare pe 136,35 kilometri de cale ferată, între Sighişoara şi Simeria. Mai mult, conducerea CFR SA menţiona că, tot în
acest an, se vor finaliza lucrările de modernizare a 23 de poduri şi podeţe pe întreaga reţea feroviară, urmând să fie lansat şi un
program de modernizare a 47 de staţii de cale ferată din România.
În realitate lucrurile nu stau atât de bine. Sunt foarte multe linii de cale ferată pe care se circulă mai prost decât atunci
când au fost date în folosință. Mersul trenurilor nu se mai realizează în folosul oamenilor, ci eventual, ca să-i încurce. Pe
distanțe mici trenul face o jumătate de zi, mergând cu o viteză foarte mică. Trenul este bun în aceste timpuri doar dacă vrei săți pierzi timpul, nu dacă vrei să ajungi din punctul A în punctul B.
Spre exemplu, distanța Toplița – Târgu Mureș este parcursă de un tren personal în aproximativ 4 ore, mergând cu o
viteză medie de 25 km/h. Între cele două localități sunt aproximativ 100 de km. Folosind transportul rutier, ajungi mulr mai
repede, deși, și vorbind despre acest tip de transport am găsi o grămadă de probleme.
Cât privește noile proiecte, acestea sunt anunțate cu surle și trâmbițe, dar abandonate foarte repede. Cei 19,4 km de
cale ferată din cadrul proiectului Modernizarea și construcţia liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional
Henri Coandă București au fost abandonați imediat ce a fost anunțat proiectul. Nimeni nu a mai făcut nimic acolo, chit că
proiectul era vital pentru organizarea unor meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal Euro 2020.
Stimați colegi
Lucrurile stau deficitar în acest domeniu. Ce punem în locul proiectelor pe care trebuia să le începeți? Ce punem în
locul investițiilor pe care trebuia să le faceți în infrastructura feroviară, în ceea ce privește înnoirea parcului de vagoane sau a
maerialului rulant? Pentru că, stimați guvernanți, nu așa funcțonează transportul feroviar în alte state europene. Iar cu
birocrația, frigul din vagoane sau confortul redus, călătorii s-au cam săturat. Ridic această problemă ca un semnal de alarmă
din convingerea că mai este timp pentru ca Ministerul transporturilor să se apuce de treabă.
Deputat
Bende Sándor
***
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 Întrebări

Adresată: Ministerului Muncii și Protecției Sociale
domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Erori în calculul salariului pentru persoanele cu handicap grav și accentuat
Stimați miniștrii, vă supun atenției următorul caz – o angajată a Companiei Naționale Poșta Română din județul
Covasna, doamna Mezey Gyöngyvér, persoană cu handicap accentuat beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit,
însă în urma măririlor salariale prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2018 potrivit căreia, la art. 1, alin (5),
contribuția CASS se calculează pe baza unei formule în baza căreia salariul net a rămas neschimbat față de cel din decembrie
2017. Această persoană a beneficiat de o mărire de salariu în luna mai 2018, în valoare brută de 400 Ron. După aplicarea
formulei de calcul a CASS-ului, a rămas cu suma netă de numai 29 Ron, întrucât aproape toată suma a intrat la acest impozit.
La elaborarea formulei nu s-a luat în calcul modificările ulterioare de salariu pentru care instituțiile de resort trebuie să
găsească urgent o soluție pentru viitor dar și retroactiv, deoarece din luna mai, aceste persoane nu beneficiază de drepturile
aferente încadrării în gradul de handicap.
Menționez că situația sus-menționată nu este un caz singular, în cadrul angajaților CNPR dar și la nivel de țară există
numeroase astfel de cazuri. Atașez prezentei documentația primită de la doamna Mezey Gyöngyvér, angajată la CNPR
Covasna.
Întrebare: Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile concrete pe care intenționați să le întreprindeți pentru rezolvarea
situației menționate?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Kulcsár-Terza József-György
***
Adresată Ministerului Transporturilor
Perspectiva efectuării de investiții pe calea ferată între localitățile Toplița și Târgu Mureș
Sectorul feroviar din România este deficitar în ceea ce privește investițiile în materialul rulant, modernizarea sau
repararea liniilor de cale ferată. Multe distanțe feroviare au devenit anevoios de străbătut și greu de folosit din cauza unor
incoveniente pe care mai nou călătorii le resimt din plin: pe de o parte timpul pe care o călătorie cu trenul chiar și pe distanțe
scurte îl presupune este inacceptabil de lung, iar pe de altă parte imprevizibilitatea în privința respectării orarului trenurilor
conduce deseori la pierderea legăturilor cu alte curse în stațiile unde există noduri de cale ferată.
Distanța între localitățile Toplița și Târgu Mureș este de aproximativ 100 de km. Trenul Regio (fostul tren personal)
are nevoie de circa 4 ore, la o viteză medie de 25 km/h, să parcurgă această distanță, situație care a devenit o alternativă din ce
în mai puțin viabilă pentru călători.
Vă rog să îmi comunicați dacă în bugetul pentru 2019, al ministerului sau al Companiei Naționale de Căi Ferate
”CFR” S.A., se prevede alocarea de fonduri pentru această linie de cale ferată – electrificarea tronsonului Târgu Mureș - Deda
și modernizarea tronsonului Târgu Mureș-Deda-Gheorgheni.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Bende Sándor
***
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 Interpelare

Adresată: domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor
De la: Antal István-János, deputat
Obiectul interpelării: Situația Hergheliilor Naționale
Stimate domnule ministru,
Hergheliile de Stat din România sunt administrate începând cu anul 2002 de către Regia Natională a Pădurilor –
Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor de Rasă.
Hergheliile sunt ferme de elită al căror rol este acela de a promova progresul genetic și de a menține variabilitatea
genetică a nucleelor de rasă, iar depozitele de armăsari au rolul de a multiplica și de a transfera progresul genetic obținut în
herghelii către populațiile de cai de rasă deținute de crescătorii privați sau către populațiile de animale din marea creștere.
Cu ocazia luării mele de cuvânt în plenul Parlamentului din data de 23 octombrie 2018, dar și cu alte ocazii v-am adus
la cunoștință faptul că sectorul de herghelii de stat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA este coordonat de
personal silvic, ei nefiind specialiști, neavând specialiști nici la direcția de resort, și nici la cele mai multe din herghelii, sigur
cu câteva excepții. Pentru acest motiv, două propuneri legislative inițiate de către alți colegi care ar dori sa schimbe această
situație se află în prezent în proces legislativ. Problemele semnalate la precedenta luare de cuvânt continuă: la herghelii și
depozite de armăsari un număr de peste 600 de armăsari de montă publică stau blocați în unități, nu au ajuns în stațiuni de
montă de ani de zile, dar nici nu fac monte în incinta unităților în sezon deoarece acolo, așa-zișii specialiștii din fruntea
hergheliilor, nu amenajează stațiuni de montă, pe motiv de comoditate. Recent, Direcția de Creștere Exploatare și Ameliorare a
Cabalinelor, a dublat chiria pentru cai privați aflați în pensiune, îndepărtând în acest fel un important sector de potențiali
cumpărători. RNP preferă să trimită cabaline de rasă la abatoare în loc să faciliteze vânzarea acestora la privați. La herghelii nu
se respectă tehnologia de creștere și dresaj. La fiecare herghelie sunt amenajate culoare speciale pentru mișcarea dirijată a
iepelor-mamă precum și a generațiilor de tineret în creștere. Acestea nu sunt folosite de ani de zile la nici o herghelie, fără
excepție. Nu se respectă tehnologia tot din comoditate! Perioada de pregătire pentru probele de calificare trebuie să fie de
minimum 6 luni. Nici acest termen nu se respectă! Tineretul se prezintă la probe după o pregătire sumară de 6-8 săptămâni. Un
caz tragic a avut loc în urmă cu câteva zile la Herghelia Mangalia : un armăsar tânăr Pur Sânge Arab cu mare valoare genetică,
pregătit insuficient și încălecat fără deburaj conform tehnologiei, a scăpat de sub controlul călărețului, a intrat într-o bară
montată necorespunzător (tot din lipsa ochiului de specialist) și a fost sfârtecat de fier, practic tras în țeapă. Aceste exemple ar
putea continua la nesfârșit.
Domnule ministru! Creșterea cailor de rasă la hergheliile naționale este o activitate importantă, plină de tradiții istorice
încă de pe vremea când creșterea cabalinelor avea important rol strategic, hergheliile însemnau motorul progresului genetic al
efectivelor de cabaline utilizate în scop militar. Noi am moștenit aceste efective de la predecesori și avem o responsabilitate
morală pentru acest fond genetic deosebit de valoros.
O altă problemă deosebit de arzătoare este cea de la Depozitul de Armăsari Târgu Mureș - Unitate construită în anii
80, cu construcții elegante, adăposturi de animale, birouri, vestiare și manej acoperit de dimensiuni olimpice. După
retrocedările din anii 90, unitatea a rămas cu un minim teren de 14 ha. Acesta include și un teren de concurs unde se
organizează competiții sportive dar nu la nivelul potențialului unui astfel de obiectiv sportiv unic de acest gen din centrul
Ardealului. Din cauza neglijenței conducerii sectorului de herghelii, terenul nu a fost intabulat în ultimii 15 ani, iar primăria a
acționat în instanță și a câștigat procesul, Romsilva pierzându-l. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu primăria, unitatea va
trebui desființată.
Baze hipice moderne există peste tot în lume în zone locuite și in orașe mari. Echitația este un sport modern, elegant și
se dezvoltă în orice parte civilizată a lumii. Lângă București apar peste noapte centre moderne și elegante de echitație iar noi
pierdem o unitate existentă, modernă și importantă din cauza lipsei de interes.
Vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Conform situației prezentate pe pagina web a RNP ROMSILVA, în cadrul unităților există 610 armăsari de montă
publică, autorizați. Câți dintre aceștia au fost în stațiuni de montă în ultimii trei ani și câți dintre aceștia au făcut monte?
Întrebarea este retorică, vă dau eu răspunsul: Niciunul! În cazul în care se constată neglijență sau reavoință din partea
«specialiștilor» de la RNP ROMSILVA, ce măsuri veți lua?
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2. Ce măsuri va lua ROMSILVA ca acești armăsari de mare valoare genetică, întreținuți cu bani publici să iasă în
stațiuni de montă și să fie utilizați?
3. De ce nu funcționează laboratorul de însămânțare artificială (dotat cu tehnica modernă prin finanțare UE) de la
Depozitul de Armăsari Târgu Mureș?
4. S-a luat legătura cu primăria din Târgu Mureș pentru ca baza hipică să existe și să funcționeze în continuare?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită considerație,
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Grupul parlamentar al
Alianței Liberalilor și Democraților
 Declarații politice
Agricultura la raport
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
România înregistrază cel mai bun rezultat agricol din istorie în 2018.
România înregistrează cel mai bun rezultat agricol din istorie, în condițiile în care producția record de porumb și grâu
plasează cifra de afaceri din agricultură aproape de 8 miliarde de euro. Agricultura românească a făcut pași uriași spre
modernizare, iar efectele se văd în recoltele tot mai mari, de la an la an. Performanțele remarcabile din sectorul agricol se
datorează investițiilor semnificative. Conform datelor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, producția de
grâu din acest an depășește 10 milioane de tone, fiind mai mare cu 200.000 tone față de 2017, iar producția de porumb ar fi de
aproximativ 15 milioane de tone.
Afacerile din agricultură au crescut semnificativ în ultimii ani, estimându-se depășirea nivelului de 36 miliarde de lei.
Rezultatele excelente de producție pentru porumb și grâu ar trebui să contribuie semnificativ la acest rezultat record. Însă
problema vine și rămâne din sectorul creșterii animalelor, unde pesta porcină a afectat semnificativ afacerile producătorilor și
distribuitorilor. Chiar și așa, interesul pentru agricultură este tot mai mare pentru investitori, astfel că de la inceputul anului sau înființat aproximativ 1500 de noi companii.
În prezent, în agricultura din țara noastră sunt peste 12.700 de companii specializate în cultivarea plantelor, care au
generat anul trecut peste 64% din totalul afacerilor din acest sector. Agricultura românească se află în plin proces de
consolidare, drept dovadă că în ultimii ani au avut loc foarte multe achiziții. Investitorii străini, care au achiziționat ferme și
suprafețe mari de terenuri agricole, au oferit suportul logistic ce a dus la aceste recolte record. Încă o dovadă că agricultura
poate ridica economia românească!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Declarație politică
Stimați colegi,
Siguranța în trafic este o temă care ar trebui să își găsească un loc prioritar pe orice agendă legislativă. Dacă pentru
costurile materiale aferente evenimentelor rutiere putem face evaluări, pierderile de vieți omenești sunt ireparabile. Faptul că
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în privinţa mortalităţii din accidente rutiere, cu 99 de persoane decedate la
un milion de locuitori, dublu faţă de media anuală europeană, depășește cadrul unor statistici. Un semnal de alarmă care nu
poate fi ignorat vine și din partea Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor, care a anunțat că romȃnii sunt tot mai
expuși riscurilor în trafic. Asta, în ciuda faptului că țara noastră are, încă din anul 2016, o Strategie Națională pentru Siguranța
Rutieră pentru perioada 2016 - 2020 și un Plan de acțiuni pentru implementarea acestei strategii, care și-a propus două
obiective importante꞉ creșterea siguranței în trafic și reducerea la jumătate a numărului de decese din accidente rutiere până în
2020.
Stimați colegi, față în față cu realitatea de pe șoselele din Romȃnia, care întrece orice închipuire, în condițiile în care
nu mai puțin de 5 romȃni își găsesc sfȃrșitul în fiecare zi, în medie, în accidente rutiere, este evident că strategia despre care
am amintit nu dă rezultate. Motivul? Dincolo de a nota pe hȃrtie simple constatări, de a face inventarul deficiențelor din trafic
și de a numi principalii vinovați, această strategie și-a propus multe direcții de acțiune, dar puține mijloace de control și de
evaluare a gradului în care sunt îndeplinite măsurile de prevenție. Vreau să subliniez că, potrivit datelor oficiale, după factorul
uman și starea tehnică a autovehiculelor, cauzele majore pentru care avem, în continuare, zilnic, cifre alarmante ca urmare a
accidentelor din trafic, sunt legate de modul în care înțeleg să-și îndeplinească atribuțiile unele instituții ale statului. Vorbesc
despre lipsa autostrăzilor și întreținerea necorespunzătoare a carosabilului (incluzȃnd aici și lucrările de reparații prost
semnalizate, gropile sau insulele complet nesemnalizate), reţeaua precară de drumuri naţionale cu o singură bandă pe sens,
deteriorarea severă sau lipsa elementelor de siguranţă de tipul parapete, marcaje și altele asemenea lor.
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În situația în care statisticile aruncă o umbră de îndoială clară asupra responsabilității acestor instituții, unele dintre ele
cu rol în aplicarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră, cred că se impune evaluarea fără întȃrziere a activității
fiecăreia dintre entitățile partenere în implementarea planului de acțiuni pentru reducerea accidentelor din trafic.
Decesul sau rănirea gravă prin accidente rutiere constituie urgențe și riscăm să facem din șoselele morții borne ale
incompetenței și ale ignoranței, la care devenim părtași prin lipsa de implicare.
Deputat
Daniel Olteanu
***
Diaspora nu este nici ONG, nici partid politic!
Au trecut peste trei luni de când, nişte indivizi cu capetele înfierbântate de euforia banilor şi a drogurilor au organizat
la Bucureşti o acţiune de protest, în numele a ceea ce cred ei că ar însemna diaspora românească. Din capul locului,
organizatorii anunţaseră că va fi o acţiune violentă, îndreptată împotriva statului. În mintea nebuloasă a pretinşilor protestatari,
românii aflaţi dincolo de graniţele României desenate pe harta lumii n-ar fi decât o masă de manevră aflată la dispoziţia
oricărui decrepit tare-n clonţ, gata să răstoarne guverne şi să dea foc Ţării. Unii şi-au arogat chiar, public, dreptul de a-i
împuşca pe jandarmii care asigură ordinea publică. Intenţia lor de a-i atrage pe confraţii noştri aflaţi peste hotare într-o mizerie
fără precedent a eşuat lamentabil.
Ce au făcut aceşti indivizi, în ziua când s-au adunat în piaţa publică, profitând de naivitatea unor concetăţeni şi de
apetenţa altora de participa la violenţe publice, se ştie prea bine. Ulterior, indivizii cărora nu le-a reuşit vandalizarea clădirii
Guvernului României s-au erijat în victime ale intervenţiei jandarmilor şi ţipă ca din gură de şarpe că le-au fost încălcate
drepturile democratice. Şi mai gravă este situaţia când meşterii într-ale scandalului şi-au găsit acoliţi la nivelul instituţiei
parlamentare, aceştia având rolul evident de a deturna activitatea parlamentară şi de a o transforma în polemică deşănţată, ceea
ce le reuşeşte adesea celor care promovează mahalagismul în detrimentul discursului politic, încercând să demonetizeze
noţiunile de elocinţă şi respect.
Ce n-au preconizat ei (dar puţin le pasă, câtă vreme anumite instituţii ale statului le tolerează activitatea temeinic
organizată) este faptul că românii de peste hotare nu s-au lăsat atraşi în astfel de manevre periculoase, care au escaladat treptat
şi care nici până în prezent n-au fost puse sub controlul autorităţilor legal desemnate a se ocupa de liniştea şi pacea României.
Problema lor este că, în linişte şi pace, România poate prospera, iar asta este, în primul rând, treaba politicienilor, datori să
creeze condiţii favorabile pentru mediul de afaceri românesc. Or, prin acţiunile anarhiştilor, se doreşte impietarea activităţii
politic-administrative, astfel încât principala ocupaţie a autorităţilor să devină contracararea tulburărilor sociale şi întronarea
ordinii constituţionale. Deunăzi, unul dintre anarhiştii de serviciu propunea dizolvarea Parlamentului, ca şi cum instituţia
fundamentală a statului român ar fi vreo pastilă ce se poate dizolva în paharul cu apă.
Între timp, poporul român - aflat în ţară şi pe alte meridiane ale lumii - se pregăteşte să celebreze marele eveniment de
la 1 Decembrie, dedicat Centenarului Marii Uniri. O serie de manifestări s-au bucurat, deja, de succes, în asentimentul tuturor
celor care aparţin acestui popor. Se pare că asta îi deranjează foarte mult pe cei care haiducesc în România anului de graţie
2018, determinându-i să ameninţe cu noi provocări la dezordine, chiar de Ziua Naţională a României. Nu facem altceva decât
să atragem atenţia instituţiilor statului de a servi ţara cu loialitate, acţionând corect şi cu toată promptitudinea pentru ca românii
să-şi poată cinsti eroii aşa cum se cuvine, într-o zi înălţătoare.
Cred că unele contramăsuri destinate prevenirii de noi tulburări sociale ar trebui întreprinse din timp. Nu de alta, dar
eventualele tentative de această natură nu trebuie să mai surprindă nepregătite instituţiile abilitate, aşa cum se întâmplă cu
zăpada. Sărbătorirea în linişte, pace şi entuziasm a Centenarului va fi dovada că autorităţile române îşi fac datoria şi că fraţii
noştri români, oriunde s-ar afla, nu mai au motiv a se teme că ţara noastră a ajuns pământul nimănui. Compatrioţii din
Diaspora au dreptul, ca şi noi, cei de acasă, de a-şi vedea liniştiţi de viaţă, de preocupările care îi ţin departe de patrie,
indiferent pentru cât timp. Suntem cu toţii o naţiune care, pe parcursul istoriei, ne-am demonstrat valoarea, contribuind într-o
măsură considerabilă la progresul omenirii. Suntem şi vom rămâne un popor de a cărui existenţă vor fi obligaţi să ţină cont şi
cei ce nu agreează ideea unei Românii puternice şi suverane.
Deputat
Niţă Mihai
***
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 Interpelări
Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Tânără de 36 de ani decedată după un tratament de stimulare ovariană la Clinica Polisano, din Sibiu
Doamna ministru,
Recent, la cabinetul meu parlamentar, s-a prezentat doamna Mihăilescu Elena, care mi-a semnalat un caz cutremurător.
În anul 2012, fiica sa, Ruiu Elena Roxana, la doar 36 de ani, a decedat în urma unui tratament de stimulare ovariană efectuat
de dr. Chicea Radu, la Clinica Polisano, din Sibiu. La puţin timp după tragicul eveniment, părinţii tinerei au sesizat Colegiul
Medicilor din România, iar în iunie 2014 au primit un răspuns prin care li s-a comunicat faptul că, după analizarea
informaţiilor, „Comisia Superioară de Disciplină a dispus admiterea contestaţiei şi sancţionarea domnului dr. Chicea Radu”.
Părinţii tinerei îl consideră vinovat de moartea fiicei lor şi au un întreg arsenal de argumente: „i-a recoltat pacientei un
număr uriaş de ovule: 50; clinica a refuzat să comunice ce s-a întâmplat cu embrionii care trebuiau congelaţi cel puţin un an;
familia pacientei suspectează existenţa unui trafic de ovule şi embrioni umani la nivelul clinicii Polisano din Sibiu; la 2 ore
după ce pacientei i s-a făcut anestezie generală şi i s-au recoltat 50 de ovule, a fost trimisă acasă, fără nicio recomandare
medicală de la doctor, fără supraveghere medicală şi fără niciun tratament, iar la câteva zile a intrat în comă şi ulterior, a
decedat la Spitalul Clinic de Urgenţă din Bucureşti; în mai 2012, doctorul Chicea a decis să întrerupă tratamentul iniţial, pentru
că se greşiseră dozele; o lună mai târziu, l-a reluat, dar a plecat în concediu şi a urmat o nouă întrerupere; l-a reluat din nou, în
iulie, medicul punând-o pe pacientă să-şi administreze singură un tratament injectabil cu hormoni de stimulare ovariană;
tratamentul (cu Puregon) a durat 9 zile, deşi încă din a 6-a, pacienta dezvoltase 25 de ovocite; în ciuda riscului de apariţie a
sindromului de hipertensiune ovariană (OHSS), dr. Chicea a continuat tratamentul intensiv; pe 7 august, pacientei i-au fost
recoltaţi foliculi ovarieni cu dimensiuni de 18-19 mm; la câteva zile după aceea, pacientei i s-au rupt chisturile ovariene, a
făcut hemoragie internă şi a intrat în comă, iar pe 29 august a murit”.
Având în vedere că Ministerul Sănătăţii a autorizat Clinica Polisano, din Sibiu, iar pe de altă parte are o mulţime de
specialişti care ne pot ajuta să aflăm dacă părinţii tinerei au sau nu dreptate, vă rog să dispuneţi efectuarea unei anchete în acest
sens.
În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.
Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
***
Adresată: domnului Anton Anton, ministrul Energiei
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Norme de aplicare a legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale au devenit
servicii de utilitate publică
Domnule ministru,
În ultimul an, vâlcenii au primit veşti importante în legătură cu două proiecte privind gazele naturale. Prima a fost
aceea că gazoductul BRUA, investiţie estimată la 478,6 milioane de euro, va trece prin 11 localităţi din judeţul Vâlcea. A doua
a fost apariţia legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică, iar
primăriile au primit competenţe inclusiv pentru organizarea licitaţiilor şi valorificarea reţelelor, după înfiinţarea acestora.
Există însă o problemă şi foarte mulţi primari din judeţul Vâlcea mi-au semnalat-o, în speranţa ca, la rândul meu, să vo aduc în atenţie dumneavoastră, mai precis, Normele de aplicare a legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze
naturale au devenit servicii de utilitate publică, care se lasă aşteptate. În lipsa acestor Norme de aplicare, administraţiile
publice locale nu pot organiza licitaţii şi, cu alte cuvinte, această mult aşteptată lege nu-şi atinge scopul, blocând dezvoltarea
unor comunităţi cu potenţial fantastic, aşa cum, la Vâlcea, avem localitatea Budeşti.
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În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi din cauză întârzie apariţia Normelor de aplicare a legii care ar permite
primăriilor să organizeze singure licitaţii privind introducerea gazelor naturale în localităţi. De asemenea, vă rog să comunicaţi
când estimaţi că va fi rezolvată această problemă.
În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
***
Adresată: doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene
De către: Dumitru Lovin, deputat
Obiectul interpelării: Situaţia proiectului privind crearea unui sistem de management al deşeurilor
Doamnă ministru,
În urmă cu mai bine de un deceniu, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Consiliul Judeţean Vâlcea semnau contractul
de finanţare pentru crearea unui sistem de management al deşeurilor, care presupunea, printre altele, şi realizarea unei staţii de
tratare mecano-biologică, la Roeşti.
Din păcate, însă, proiectul a fost implementat doar parţial, principala sa componentă - staţia de la Roeşti nefiind
realizată nici la ora actuală. Iar asta în condiţiile în care, pentru Vâlcea, a devenit o mare problemă depozitarea gunoiului. Deşi
în ultimii ani, proiectul a fost modificat, fazat, iar în 2017 a fost semnat un nou contract de finanţare, în valoare de 32 de
milioane de euro, acesta încadrându-se în exerciţiul financiar 2014-2020. Din nefericire, nici acest proiect, vital pentru judeţul
Vâlcea, nu a fost demarat concret şi există temeri că nu va fi realizat la termen.
În conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi functionarea Ministerului
Fondurilor Europene, ministerul condus de dumneavoastră exercită funcţia de autoritate de management şi indeplineşte
atribuţiile aferente acesteia pentru Programul Operţional Infrastructura Mare 2014-2020.
În aceste condiţii, vă rog să îmi prezentaţi o situaţie detaliată a acestui proiect, dacă este în grafic, până când trebuie
finalizat pentru a nu primi corecţii financiare şi ce trebuie făcut pentru a-l implementa în bune condiţii.
În concluzie, doamnă ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu
autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare.
Solicit răspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc!
***
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