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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 decembrie 2018)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 10 decembrie

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, luni, 10 decembrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 88/2018);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
(PL-x 584/2018) - lege ordinară;
3. Proiectul 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 (PL-x 520/2018) - lege organică;
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene (PL-x 589/2018) - lege ordinară;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării"(Pl-x 456/2018) - lege ordinară;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (PL-x 539/2018) - lege
ordinară ;
7. Reexaminarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.622 din 18 iulie 2018 (PL-x 280/2018/22.10.2018) - lege ordinară;
8. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676
din 3 august 2018 (Pl-x 73/2018/3.09.2018) - lege organică;
9. Proiectul 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 (PL-x
565/2018) - lege ordinară;
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia
publică (PL-x 567/2018) - lege ordinară.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, două acte normative: proiectul
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 686/2018) - lege
ordinară și propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (Pl-x
415/2018) - lege ordinară.
***
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Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 12 decembrie
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 12 decembrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 84/2018) – 193 voturi pentru, 3
împotrivă;
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa:
consolidarea legăturilor dintre economie, societate şi mediu COM(2018)673 (PH CD 85/2018) – 206 voturi pentru;
3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a
Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul
de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii
COM(2018)708 (PH CD 86/2018). – 179 voturi pentru, 6 împotrivă, 20 abțineri;
4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire,
pentru 2019, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peşte din Marea Neagră
COM(2018)710 (PH CD 87/2018). – 203 voturi pentru;
5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 88/2018). – 198 voturi pentru, 1
împotrivă, 7 abțineri;
6. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2019 (PH CD 89/2018) - 193 voturi pentru, 10
împotrivă;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018) - lege ordinară – 205 voturi pentru;
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (PL-x 160/2018) - lege ordinară – 196
voturi pentru, 10 abțineri;
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 537/2018) - lege ordinară – 201 voturi pentru, 3 abțineri;
10. Proiectul 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 (PL-x 245/2009) - lege
ordinară – 194 voturi pentru, 6 abțineri;
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de
urgentare a absorbţiei fondurilor europene (PL-x 473/2018) - lege ordinară – 203 voturi pentru, 1 abținere;
12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 558/2018) - lege ordinară –
177 voturi pentru, 3 împotrivă, 20 abțineri;
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii
legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice (PL-x 613/2018) - lege ordinară – 193 voturi pentru, 3
împotrivă, 7 abțineri;
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 504/2018) - lege ordinară –
203 voturi pentru;
15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune (PL-x 584/2018) - lege ordinară – 202 voturi pentru;
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16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene (PL-x 589/2018) - lege ordinară – 198 voturi pentru, 2 abțineri;
17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
"Delta Dunării" (Pl-x 456/2018) - lege ordinară – 182 voturi pentru, 2 împotrivă, 21 abțineri;
18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (PL-x 539/2018) - lege
ordinară – 192 voturi pentru, 2 abțineri;
19. Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, reexaminată ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.622 din 18 iulie 2018 (PL-x 280/2018/22.10.2018) - lege ordinară – 198 voturi pentru, 2 abțineri;
20. Proiectul 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 (PL-x
565/2018) - lege ordinară – 200 voturi pentru, 1 abținere;
21. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia
publică (PL-x 567/2018) - lege ordinară – 173 voturi pentru, 1 împotrivă, 25 abțineri;
22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 708/2018) - lege ordinară – 199 voturi
pentru, 23 împotrivă;
23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx 686/2018) - lege ordinară – 193 voturi pentru, 1 împpotrivă, 5 abțineri;
24. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (Pl-x
415/2018) - lege ordinară – 191 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri;
25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (PL-x 539/2017) lege ordinară – 198 voturi pentru;
26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte
normative din domeniul construcţiilor (PL-x 655/2018) - lege ordinară – 202 voturi pentru;
27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 91/2018) - lege ordinară – 195 voturi pentru;
28. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
acvaculturii (PL-x 145/2018) - lege ordinară – 200 voturi pentru;
29. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani (PL-x 599/2018) - lege ordinară – 190 vopturi pentru, 1
împotrivă, 2 abțineri;
30. Legea 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, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.406 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 15 iulie
2016 (PL-x 780/2015/2017)- lege ordinară - 190 voturi pentru, cu raport de respingere din partea Comisiei juridice,
Comisiei pentru administrație publică și Comisiei pentru transporturi;
31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018 (PL-x 656/2018) - lege
organică – 167 voturi pentru, 22 abțineri;
32. Legea pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 3 august
2018 (Pl-x 447/2017/2018) - lege organică – 193 voturi pentru;
33. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 (PL-x 612/2018) - lege organică – 189 voturi pentru, 1 abținereM;
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34. Proiectul 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 (PL-x 520/2018) - lege organică – 187
voturi pentru, 1 abținere;
35. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, reexaminată ca urmare a Deciziei
Curţii Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676 din 3
august 2018(Pl-x 73/2018/3.09.2018) - lege organică – 191 voturi pentru, 1 abținere;
36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei
publice (PL-x 405/2018) - lege organică – 190 voturi pentru, 1 abținere;
37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei (PL-x 614/2018) - lege organică –
190 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri;
38. Proiectul 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 (PL-x 624/2018) - lege organică – 186 voturi pentru,
1 împotrivă, 2 abțineri;
39. Proiectul de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din
administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale (PL-x 625/2018) - lege organică – 189 voturi pentru, 1 abținere;
40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale (Pl-x 492/2018) - lege organică – 191 voturi pentru, cu raport de respingere din partea Comisiei
juridice;
41. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x
414/2018) - lege organică – 188 voturi pentru, 3 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru
învățământ.
Reprezentanții Grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP, deși prezenți în sală, nu au participat la sesiunea de vot
final.
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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 14 decembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1510

din care:
– existente la începutul anului 2018

762

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018

407

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

341

1) Dezbătute

524
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

399

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

522
83
104
247
88
1

- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

1
1011
386
599
18

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

8

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

9
7
2

2

Cele 522 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
230 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
120 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
91 proiecte de legi
292 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2018 au fost promulgate 309 legi.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea septembrie – decembrie 2018
(Situaţia cuprinde datele la 14 decembrie 2018)
Totalul iniţiativelor legislative

1246

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

905

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018

341

1) Dezbătute

258
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

190

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

256
51
92
65
48
1
1
1011
386
599
18
8
2
9
7
2

▪ Cele 256 iniţiative legislative votate privesc:
122 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
63 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
51 proiecte de legi
134 propuneri legislativei legislative
* În anul 2018 au fost promulgate 309 legi, 65 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea
actuală, iar 244 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zilele de luni, 10 şi miercuri, 12 decembrie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

407
394

din care: - în dezbatere
- la vot final

13
35

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- la Senat

30
5

- la promulgare

29

- respinse definitive

1

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 35 iniţiative legislative votate privesc:
24 de proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
8 proiecte de legi
11 propuneri legislative

gis
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
10 – 14 decembrie 2018

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

PL-x 661/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

2.

PL-x 160/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

3.

PL-x 612/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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

4.

PL-x 537/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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

5.

PL-x 245/2009 - 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

6.

PL-x 473/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor
măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
PL-x 558/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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

7.

8.

PL-x 613/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor
dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

9.

PL-x 504/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

10.

PL-x 280/2018 - Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.455 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.622 din 18 iulie 2018

11.

PL-x 624/2018 - 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

12.

PL-x 599/2018 - Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani

13.

PL-x 539/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

14.

PL-x 520/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
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15.

PL-x 589/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene

16.

PL-x 656/2018 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018

17.

PL-x 584/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 10/2018 pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii
agricole comune

18.

PL-x 708/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19.

Pl-x 456/2018 – Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de
facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării”

20.

PL-x 565/2018 - 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

21.

PL-x 567/2018 - Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia
publică

22.

PL-x 686/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe

23.

PL-x 405/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei
publice

24.

PL-x 539/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

25.

PL-x 655/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor
acte normative din domeniul construcţiilor

26.

PL-x 91/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

27.

PL-x 614/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

28.

PL-x 625/2018 - Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al
statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului
Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

29.

PL-x 145/2018 - Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
acvaculturii
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 447/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.676 din 3 august 2018

2.

Pl-x 492/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale
Se comunică respingerea

3.

Pl-x 414/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei
Naţionale 1/2011
Se comunică respingerea

4.

Pl-x 73/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.676 din 3 august 2018

5.

Pl-x 415/2018 – Proiect de Lege privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:
1.

PL-x 780/2015/2017 – 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
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.406 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.533 din 15 iulie 2016
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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 17 decembrie 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, 86 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

Senat
În
procedură

7

0

63

0

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile permanente:
- înregistrate la BP :

ADOPTATE / RESPINSE
0
0
0
2
30
0

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

1
0
1
5
0
0
23
8

16

70

0

86

0

32

38

86
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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 17 decembrie 2018)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
645/2018
1
L
596/2018

PLx
825/2015
2
L
553/2015

PLx
503/2018
3
L
437/2018

Titlul proiectului de lege
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. 41/1994 privind autorizarea plății
cotizațiilor
la
organizațiile
internaționale
interguvernamentale la care România este parte. (poz.
I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte
juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei
mediului. (poz. I-b-44)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

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
anul 2018, pentru asigura participarea membrilor naționali
la misiunile organizației.

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).
Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a
Proiect de Lege privind societăţile mutuale de acestora, dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea
asigurare. (poz. I-b-28)
nr.237/2015, în acord cu normele europene incidente.
Demersul legislativ transpune, prin art.32, prevederile
- Caracter: organic
art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului
- Procedură de urgenţă: da
European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind
- Iniţiator: Guvern
autorităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea
- Cameră decizională: CD
de pensii ocupaţionale (IORP) (reformare), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L,
nr.354 din 23 decembrie 2018.

Stadiul

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - OZ Plen
BUG

S - Adoptat pe
18.11.2015
CD - OZ Plen
JUR și MED

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

Observații

Raport depus
pe
06.12.2018
(692/R/2018)

Raport depus
pe
07.12.2018
(699/R/2018)

TDR:
23.10.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
654/2018
4
L
576/2018

PLx
133/2018
5

L
88/2018

PLx
673/2018
6
L
575/2018

PLx
740/2018
7
L
637/2018
PLx
741/2018
8
L
638/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea
statutului juridic a administratorului schemei de
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente
Proiect de lege privind Fondul de Compensare a
financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de
Investitorilor. (poz. I-a-2)
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare
- Caracter: organic
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege
- Procedură de urgenţă: nu
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi
- Iniţiator: Guvern
(2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din
- Cameră decizională: CD
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a
Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de
compensare pentru investitori.
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-31)
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care
- Caracter: ordinar
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a
- Procedură de urgenţă: nu
bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de
- Iniţiator: deputați + senatori
cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum
- Cameră decizională: CD
şi de stimulare a asocierii în cooperative.
Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al
intern/managerial și controlul financiar preventiv.
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute
(poz. I-a-3)
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt
- Caracter: ordinar
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor
- Procedură de urgenţă: nu
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul
- Iniţiator: Guvern
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al
Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European
2015 privind comisioanele interbancare pentru
și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele
tranzacţiile de plată cu cardul. (poz. II-3)
interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, în
- Caracter: ordinar
contextul îndeplinirii angajamentelor ce revin României în
- Procedură de urgenţă: da
cadrul procesului de post –aderare.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. II-8)
Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
- Caracter: ordinar
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

Stadiul

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

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

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată pe
05.12.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată pe
05.12.2018
CD - BUG
pt. raport

Observații

TDR:
15.11.2018

TDR:
12.04.2018

TDR:
22.11.2018

TDR:
18.12.2018

TDR:
18.12.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD
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Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de
PLx
621/2010 închiriere. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
395/2010 - Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

PLx
190/2014
10
L
6/2014

PLx
781/2015
11
L
390/2015

PLx
380/2017
12
L
235/2017
Plx
78/2018
13

L
87/2018

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes
naţional. (poz. I-b-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.38/2015
privind
soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi
comercianţi. (poz. I-b-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor
petroliere offshore. (poz. I-b-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata
Românească, Brună şi Sura de Stepă.
(poz. I-b-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori

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

S - Adoptat pe
19.10.2010
CD - Retrimis la
IND și TRSP pe
data de
24.02.2014
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
07.04.2014
CD - Retrimis la
IND pe data de
12.09.2018 pt.
raport suplimentar

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.

S - Adoptat pe
02.11.2015
CD - IND și JUR
pt. raport comun

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea
Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte
cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang
de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primministrului pe o perioadă de 5 ani.

S - Adoptat pe
17.10.2017
CD - IND și
MED
pt. raport comun

Aprobarea programului multianual de susţinere a
activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata S - Adoptat pe
Românească, Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru 28.02.2018
realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de CD - AGRI
reproducţie, inclusiv pentru prima populare, precum şi pt. raport
pentru stimularea asocierii în cooperative, denumit
„Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din

TDR:
12.04.2014

TDR:
02.10.2018

TDR:
12.11.2015

TDR:
09.11.2017

TDR:
22.03.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”.
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul
privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al
întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
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Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
Plx
243/2018 caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
33/2018 - Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii
şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în
cadrul cărora se poate presta munca necalificată având
caracter ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru
acelaşi beneficiar.
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Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
Plx
336/2018 administrare terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului.
L
149/2018 (poz. I-b-33)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
S - Adoptat pe
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
22.05.2018
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
TDR:
CD - AGRI și JUR
administrare terenuri proprietate publică şi privată a
12.06.2018
pt. raport comun
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările și completările
ulterioare.

16

17

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale
PLx
502/2005 din România. (poz. I-b-49)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
202/2005 - Cameră decizională: CD

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

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României,
PLx
care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul
574/2017 dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-14)
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile
- Caracter: ordinar
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe
- Procedură de urgenţă: nu
L
un concept strategic, precum și direcțiile de implementare
181/2017 - Iniţiator: Guvern

S - Adoptată pe
18.04.2018
CD - AGRI și
MUN
pt. raport comun

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
18.09.2012 la
DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
ADMIN pe data de
19.11.2018

TDR:
17.05.2018

TDR:
25.09.2012

TDR:
10.12.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, pt. raport
interregională, națională, cu integrarea aspectelor suplimentar
relevante la nivel transfrontalier și transnațional”.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind Modificarea şi completarea unor acte normative care 06.12.2017
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de CD - Retrimis la
cetăţenilor români. (poz. I-b-8)
identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative ADMIN pe data de
urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi 19.12.2017
- Caracter: ordinar
debirocratizării procedurilor administrative din acest pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
suplimentar
domeniu.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate
S - Adoptat pe
contaminate şi a celor contaminate.
şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a
16.10.2018
(poz. I-b-51)
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate
CD - ADMIN și
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a
- Caracter: ordinar
MED
Parlamentului European şi a Consiliului privind un
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până
- Iniţiator: Guvern
în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele S - Adoptat pe
domeniul serviciilor sociale. (poz. I-b-53)
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a 15.10.2018
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în CD - MUN
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare pt. raport
a prevederilor legii care pot conduce la retragerea
- Iniţiator: Guvern
acreditării/licenţierii.
- 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
S - Adoptat pe
privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la
Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 28.11.2018
nivelul administrației publice centrale și pentru
procedura adopţiei, republicată, cu modificările și CD - MUN și JUR
modificarea și completarea unor acte normative. (poz.
completările ulterioare.
pt. raport comun
I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului S - Adoptat pe
Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 05.12.2018
socială a străinilor care au dobândit protecţie dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în CD - MUN
internaţională sau un drept de şedere în România, România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale pt. raport

Observații

- Cameră decizională: CD

PLx
575/2017
18
L
414/2017

PLx
574/2018
19
L
410/2018
PLx
551/2018
20
L
392/2018

21

PLx
736/2018
L
606/2018

22

PLx
743/2018
L

TDR:
12.11.2018

TDR:
07.11.2018

TDR:
13.12.2018

TDR:
18.12.2018

Nr.
crt

23

24

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
634/2018 precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European. (poz. II10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
PLx
România. (poz. I-b-39)
399/2017
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
216/2017
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită
PLx
670/2011 în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare. (poz. I-b-29)
- Caracter: ordinar
L
532/2011 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

25

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-a-6)
PLx
716/2018 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
443/2018 - Cameră decizională: CD

26

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

27

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
PLx
409/2015 Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu
modificările și modificările și completările ulterioare.

S - Adoptat pe
Reglementarea activității de vaccinare în vederea 23.10.2017
prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile care CD - SĂN
pot fi prevenite prin vaccinarea populației generale, în pt. raport
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.
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

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 - Adoptată pe
25.02.2015
CD - JUR
pt. raport

S - Adoptată pe
11.05.2015
CD - JUR

TDR:
05.12.2018

TDR:
17.03.2015

TDR:
03.06.2015

Nr.
crt

Nr.
înreg.
L
95/2015

Titlul proiectului de lege
(poz. I-b-43)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

Observații

pt. raport

28

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii
PLx
163/2018 nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-46)
- Procedură de urgenţă: nu
L
498/2017 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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:
19.04.2018

29

Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
PLx
734/2018 munițiilor. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
L
573/2018 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere
necesitatea transpunerii parțiale a Directivei (UE)
2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din
177 mai 20177 de modificare a Directivei 91/477/CEE a
Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de
arme, precum și a îmbunătățirii cadrului legal în materie.

TDR:
13.12.2018

30

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a
S - Adoptată pe
PLx
Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada de
emite ordonanţe. (poz. II-47)
12.12.2018
748/2018
la încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului
- Caracter: ordinar
CD - JUR
2018 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima
- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
L
sesiune ordinară a nului 2019.
- Iniţiator: Guvern
713/2018
- Cameră decizională: CD

31

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor
PLx
264/2017 comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
160/2017 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptată pe
28.11.2018
CD - JUR și
APĂR
pt. raport comun

TDR:
18.12.2018

S - Adoptat pe
26.06.2017
CD - Retrimis pe
Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura
data de
TDR:
instituţională actuală şi instituirea de norme legale
12.11.2018 la
03.12.2017
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
POL EXT și
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.
CROMANII
pt. raport
suplimentar

Nr.
crt

32

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei
acte normative din domeniul penal în vederea
2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din
PLx
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz.
3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea
537/2017
I-b-45)
instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în
- Caracter: organic
Uniunea Europeană, precum și al Directivei 2016/343/UE
L
- Procedură de urgenţă: nu
a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie
217/2017
- Iniţiator: Guvern
2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției
- Cameră decizională: CD
de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în
cadrul procedurilor penale.

Stadiul
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:
14.12.2017

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

Nr.
înreg.
PLx
181/2017

1
L
451/2017

PLx
409/2018
2
L
642/2018

PLx
424/2018
3
L
386/2018

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru modificarea Legii
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-a-7)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Proiect de Lege pentru 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
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,

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

CD - Adoptat
pe 09.05.2018
S - ÎNV
pt. raport

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, 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

CD - Adoptat
pe 31.10.2018
S - OZ Plen
EC

S - Adoptată
pe 05.07.2018
CD - Adoptată
pe 10.10.2018

Observații

TDR:
23.05.2018

Comisia
sesizată în
fond a
depus
raportul favorabil

La
promulgare
din data de
17.10.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege
precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
(poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 2 senatori
- Cameră decizională: Senat

PLx
483/2018
4
L
390/2018

Plx
508/2017
5

L
229/2017

Plx
37/2018
6

L
526/2017

Plx
105/2018
7

L
90/2018

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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)

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
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea
şi finanţării terorismului, precum şi pentru nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849 a
modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015
I-b-1)
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a
- Caracter: organic
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European
- Procedură de urgenţă: da
şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
- Iniţiator: Guvern
Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei
- Cameră decizională: CD
2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015.
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind
nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, în sensul luării
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere
unor măsuri referitoare la asigurarea finanţării Autorităţii
offshore. (poz. I-b-36)
Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere
- Caracter: ordinar
Offshore la Marea Neagră în anul 2017, la funcţionarea în
- Procedură de urgenţă: nu
cadrul acestei autorităţi a unui consiliu de administraţie,
- Iniţiator: Guvern
precum şi la salarizarea personalului
- Cameră decizională: CD
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul gestionării financiare a
Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
fondurilor europene. (poz. I-b-16)
gestionării financiare a fondurilor europene, în contextul
- Caracter: ordinar
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de
- Procedură de urgenţă: nu
stat membru al Uniunii Europene.
- 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- Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în
18)
zona montană, al cărui scop este facilitarea accesului la
- Caracter: ordinar
finanţare a investiţiilor pentru înfiinţarea acestor centre.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

S - Adoptată
pe 27.11.2017
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 14.02.2018
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 07.03.2018
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.
Plx
106/2018

8

L
92/2018

Plx
107/2018
9
L
94/2018

PLx
19/2018
10
L
524/2017
PLx
586/2017
11
L
445/2017
Plx
134/2018
12

13

L
93/2018
Plx
147/2018
L

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
Lege privind aprobarea Programului de investiţii
stânelor montane, pentru perioada 2018-2020, care să
pentru înfiinţarea stânelor montane.
beneficieze de o politică specifică distinctă, definită conform
(poz. I-b-22)
principiilor dezvoltării durabile, şi care să vizeze reducerea
- Caracter: ordinar
dezechilibrului între zonele mai favorizate şi cele montane, în
- Procedură de urgenţă: nu
valoare totală de 7 milioane de euro, care se asigură de la
- Iniţiator: Guvern
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi
- Cameră decizională: CD
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, ca
preparatelor stupefiante şi psihotrope. (poz. I-b-40)
urmare a completării Tabelelor Convenţiei Naţiunilor Unite
- Caracter: ordinar
asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi cele asupra
- Procedură de urgenţă: nu
substanţelor psihotrope din 1971 de către Comisia pentru
- Iniţiator: Guvern
stupefiante a ONU.
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea
angajării tinerilor în sectoarele agricultură,
Aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor
acvacultură şi industria alimentară. (poz. I-b-47)
în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară,
- Caracter: organic
derulat pe perioada 2017-2020, prin acordarea unor facilităţi
- Procedură de urgenţă: nu
fiscale, atât pentru angajator cât şi pentru angajat.
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a
Aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona
investiţiilor din zona montană.
montană, pentru perioada 2018- 2020, în vederea facilitării
(poz. I-b-17)
accesului la finanţare pentru producătorii şi crescătorii de
- Caracter: ordinar
animale din zona montană, în valoare totală de 1 miliard de
- Procedură de urgenţă: nu
euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
- Iniţiator: deputați + senatori
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Programului de investiţii Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea
pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor,
primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană,
medicinale în zona montană. (poz. I-b-20)
al cărui scop este facilitarea accesului la finanţare a

Observații

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 07.03.2018
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 05.02.2018
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 11.12.2017
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 14.03.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 20.03.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.
91/2018

Plx
124/2018
14

L
523/2017

Plx
307/2018
15

L
176/2018

PLx
146/2018
16
L
50/2018

PLx
328/2018
17
L
560/2017

Titlul proiectului de lege
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Lege privind Statutul inspectorului de muncă. (poz. Ib-38)
- 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
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.
(poz. I-b-48)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru modificarea şi completarea Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007. (poz.
I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 1 senator
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe 12.03.2018
CD - Adoptată
pe 21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

S - Adoptată
pe 07.05.2018
CD Adoptată pe
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

investiţiilor din zona montană.

Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a
incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie
aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2005, în sensul, printre altele, al stabilirii
în mod clar a cazurilor în care organele poliţiei de frontieră
nu permit intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii
Europene sau a membrilor de familie, al modificării şi
completării art.12 şi 21 din ordonanţa de urgenţă astfel încât
să fie tratată în mod corespunzător atât situaţia cetăţenilor
UE a căror rezidenţă pe teritoriul României este necesară
pentru realizarea unui obiectiv aflat în competenţa
Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau
unei autorităţi publice centrale de specialitate, cât şi situaţia
membrilor familiilor acestora, al modificării art.15 alin.(1) ca
urmare a apariţiei în practică a unor situaţii în care, din
motive obiective, certificatele de înregistare nu au putut fi
emise în ziua depunerii cererilor.

S - Adoptată
pe 20.03.2018 La
Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în sensul
CD - Adoptată promulgare
modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor
pe 21.11.2018 din data de
reguli privind acordarea acestui aliment.
04.12.2018

S - Adoptată
Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, în scopul
pe 14.05.2018
corelării cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, precum şi pentru
CD extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport public
Adoptată pe
local.
21.11.2018

La
promulgare
din data de
04.12.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
624/2018
18
L
444/2018

PLx
565/2018
19
L
445/2018

PLx
567/2018
20
L
446/2018
PLx
686/2018
21
L
442/2018

Titlul proiectului de lege

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

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
Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru
dezvoltarea resurselor umane din administraţia
publică. (poz. I-b-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor drepturile conexe.
(poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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”.
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
publice centrale şi locale, cu atribuţii şi competenţe în
domeniile vizate.
Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor
umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ,
fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care
urmează să funcţioneze pe lângă Secretariatul General al
Guvernului.
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, din perspectiva
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la
normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi transpunerea
Directivei (UE) nr.2017/1564 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări
permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei
prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul

Stadiul

S - Adoptată
pe 22.10.2018
CD - Adoptată
pe 12.12.2018

S - Adoptată
pe 17.10.2018
CD Adoptată pe
12.12.2018

S - Adoptată
pe 17.10.2018
CD - Adoptată
pe 12.12.2018

S - Adoptată
pe 07.11.2011
CD - Adoptată
pe 12.12.2018

Observații

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
625/2018
22
L
572/2018

PLx
145/2018
23
L
42/2018
PLx
280/2018
24
L
221/2018
PLx
405/2018
25
L
142/2018
26

PLx
423/2018

Titlul proiectului de lege

Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul
Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului,
din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei
''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului
Mediului, în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale. (poz. I-b-25)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Programului de susţinere a
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
(poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- 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
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
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România. (poz.
I-b-24)

Obiectul de reglementare
persoanelor nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu
dificultăţi de citire a 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.
Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în
domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,2100 ha, situat
în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din
administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”, aflată în subordinea Ministerului Mediului, în
administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Ministerul
Apărării Naţionale va executa investiţiile necesare pe
amplasament pentru realizarea construcţiilor noi şi
amenajărilor la terenuri în vederea relocării Farului de
aterizare Gura Portiţei din imobilul 832 în noua locaţie.

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe 22.10.2018
CD - Adoptată
pe 12.12.2018

S - Adoptată
Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din pe 20.03.2018
sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin instituirea, în acest CD - Adoptată
sens, a unei scheme de ajutor de stat.
pe 12.12.2018

Stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și
mecanismelenecesare în vederea asugurării unui nivelcomun
ridicat de securitatea rețelelor și sistemelor informatice și a
stimulării cooperării în domeniu.
Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
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.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului
nr.25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE)

S - Adoptată
pe 16.10.2018
CD Adoptată pe
12.12.2018
S - Adoptată
pe 25.06.2018
CD Adoptată pe
12.12.2018
S - Adoptată
Legea nr.
pe 05.07.2018
247/2018
CD - Adoptată

Nr.
crt

Nr.
înreg.
L
348/2018

PLx
421/2018
27
L
355/2018

PLx
251/2018
28
L
418/2018

PLx
229/2018
29
L
417/2018

30

PLx
448/2018

Titlul proiectului de lege
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: 2 senatori
- Cameră decizională: CD
Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri. (poz. I-b-50)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind pe 10.10.2018
condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe
pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de
voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte
educaţionale şi muncă.
S - Adoptată
Completarea Legii nr.143/2000, prin introducerea a două noi
pe 03.07.2018
substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din anexa la lege, în
Legea nr.
CD - Adoptată
sensul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia
248/2018
pe 10.10.2018
europeană.
Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării,
semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017. Acordul va servi ca
bază legală pentru facilitarea desfăşurării activităţilor
bilaterale româno-sârbe, în special a consultărilor politicomilitare, 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

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

Legea nr.
253/2018

Legea nr.
254/2018

Legea
nr.
261/2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.
L
603/2018

PLx
451/2018
31
L
354/2018
PLx
475/2018
32
L
395/2018

PLx
484/2018
33
L
244/2018

Plx
485/2018
34

35

L
319/2018
Plx
502/2018

Titlul proiectului de lege
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
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 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-b4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la S - Adoptată
New York, la 15 iunie 2017.
pe 15.10.2018

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

S - Adoptată
pe 03.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

Legea nr.
279/2018

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.

S - Adoptată
pe 17.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

Legea nr.
280/2018

S - Adoptată
pe 24.09.2018
CD - Adoptată
pe 31.10.2018

Legea
nr.284/201
8

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru
prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi
pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale. Demersul legislativ are în vedere
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/681 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016
privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor
(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a
infracţiunilor grave.
Transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a
publice şi private asupra mediului. (poz. I-b-6)
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor
- Caracter: organic
proiecte publice şi private asupra mediului şi abrogarea
- Procedură de urgenţă: da
Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea
- Iniţiator: Guvern
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
- Cameră decizională: CD
mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei
poluanţi atmosferici. (poz. I-b-2)
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului

S - Adoptată
pe 24.09.2018
CD Adoptată pe
07.11.2018
S - Adoptată
pe 03.10.2018

Legea nr.
292/2018

Legea nr.
293/2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.
L
408/2018

Plx
79/2018
36

L
89/2018

PLx
408/2018
37
L
632/2018

PLx
410/2018
38

L
641/2018

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

Lege privind aprobarea Programului de investiţii
pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în
zona montană.
(poz. I-b-19)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
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
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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naţionale CD de anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei Adoptată pe
2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE, în scopul 07.11.2018
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.
S - Adoptată
Aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea pe 04.06.2018
centrelor de colectare a laptelui în zona montană, al cărui CD - Adoptată Legea nr.
scop este facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor pe 14.11.2018 296/2018
pentru înfiinţarea acestor centre.

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.

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.

CD Adoptată pe
24.10.2018
S - Adoptată
pe 19.11.2018

CD Adoptată pe
31.10.2018
S - Adoptată
pe 19.11.2018

Legea nr.
306/2018

Legea nr.
308/2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
524/2011

1

L
616/2011

PLx
525/2011
2

L
617/2011

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

L
393/2012

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2010.
(poz. I-c-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual
de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)

Obiectul de reglementare

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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 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.

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
428/2012
5

L
394/2012

PLx
413/2013
6

L
546/2013

PLx
414/2013
7

L
547/2013

PLx
411/2014
8

L
568/2014

Titlul proiectului de lege
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2011 și a contului general anual de
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
2011. (poz. I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2012.
(poz. I-c-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2012. (poz. I-c-7)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

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

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

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

9

10

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

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

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

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

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

11

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

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

12

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

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

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
280/2017

13

L
363/2017

PLx
281/2017
14

L
364/2017

PLx
497/2018
15

L
612/2018

PLx
498/2018
16

L
613/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2016.
(poz. I-c-13)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2016 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2016. (poz. I-c-14)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice aferente anului 2017.
(poz. I-c-15)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2017. (poz. I-c-16)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

TDR:
12.10.2017

TDR:
12.10.2017
TDR:
31.10.2018

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
31.10.2018

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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Săptămâna 10 – 14 decembrie 2018

G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 14 decembrie 2018 )
I. În perioada 10 – 14 decembrie 2018
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 36 avize.
Cele 27 rapoarte depuse sunt:
18
 rapoarte de adoptare
8
 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:

5
1
19
1

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 579 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 30 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 1628 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017

În anul
2018



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

719



rapoarte suplimentare

115

64



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

27

818

810

TOTAL

34

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 10 - 14 decembrie 2018
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.433/2018

Proiect de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale
pe termen lung "România 2040" – raport comun cu comisia pentru
buget

Guvern
adoptat de
Senat

27.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(719/R din 13.12.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

04.12.2018

Raport de respingere
(700/R din 10.12.2018)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
10 parlam.
Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru
respinsă
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile – raport
de Senat
comun cu comisia pentru mediu

04.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(701/R din 11.12.2018)

Raport asupra proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei
Deputaților pe anul 2019

11.12.2018

Raport de adoptare
(702/R din 11.12.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(704/R din 11.12.2018)

Guvern
adoptat de
Guvern

11.12.2018

Raport de adoptare
(715/R din 13.12.2018)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.675/2018

Plx.691/2018

3

4

5

PLx.708/2018

PLx.517/2018

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind 12 parlam.
finanţele publice locale – raport comun cu comisia pentru respinsă
de Senat
administrație

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru
muncă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a
internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

6

7

8

9

PLx.545/2018

PLx.582/2018

PLx.731/2018

PLx.433/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul
Guvern
român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii adoptat de
proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen – raport comun
Senat
cu comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul
Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia
Guvern
Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară
adoptat de
ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei
Senat
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este
parte
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE
Guvern
pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17
septembrie 2018
Proiect de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale
pe termen lung "România 2040" – raport comun cu comisia
economică

27.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(716/R din 13.12.2018)

11.12.2018

Raport de adoptare
(717/R din 13.12.2018)

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(718/R din 13.12.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(719/R din 13.12.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

18 parlam.
adoptat de
Senat

27.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(415/RS din
11.12.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

30.10.2018

Raport de adoptare
(703/R din 11.12.2018)

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(708/R din 12.12.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx.235/2018

2

PLx.132/2017
/2018

3

PLx.430/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de
urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991 – raport comun cu comisia pentru
mediu
Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura – raport comun cu comisiile pentru mediu și juridică
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii
naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de
către Regia Naţională a Pădurilor

15 parlam.
adoptat de
Senat

4

Plx.573/2018

Propunere legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de
Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului
acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a
Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA

1 parlam.
respinsă
de Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(709/R din 12.12.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

8 parlam.

09.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(685/RS din
12.12.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 12 parlam.
privind finanţele publice locale – raport comun cu comisia pentru respinsă
de Senat
buget

27.11.2018

Raport de respingere
(700/R din 10.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 44 parlam.
administraţiei publice locale nr.215/2001 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
juridică

11.12.2018

Raport de respingere
(712/R din 12.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari – raport comun cu comisia juridică

4 parlam.
respinsă
de Senat

20.11.2018

Raport de respingere
(712/R din 13.12.2018)

Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare
înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte 28 parlam.
funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului respinsă
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia de Senat
juridică

20.11.2018

Raport de respingere
(714/R din 12.12.2018)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.415/2018

Denumirea proiectului
Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului
Român pentru Drepturile Omului – raport comun cu comisia juridică

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.675/2018

Plx.339/2017/
2017
Plx.633/2018

Plx.649/2018

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.235/2018

1

2

3

Plx.691/2018

PLx.132/2017
/2018

Data
dezbaterii

Observaţii

04.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(415/RS din
11.12.2018)

10 parlam.
respinsă
de Senat

27.11.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(701/R din 11.12.2018)

Guvern
adoptat de
Senat

06.11.2018

Raport de adoptare
(703/R din 11.12.2018)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru
buget

Guvern
adoptat de
Senat

04.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(704/R din 11.12.2018)

Proiect de Lege privind sistemul public de pensii

Guvern
adoptat de
Senat

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(705/R din 12.12.2018)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12.12.2018

Raport de adoptare
(25/RC din 12.12.2018)

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanţa de
urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991 – raport comun cu comisia pentru
agricultură
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile – raport
comun cu comisia pentru buget
Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura – raport comun cu comisiile pentru agricultură și
juridică

Iniţiator
18 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.708/2018

PLx.725/2018

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORT COMUN al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și
sport din Camera Deputaților și Comisiei pentru învățământ, știință,
tineret și sport din Senat asupra Raportului privind starea învățământului
preuniversitar în România – 2016 (R23/2017) și Raportului privind
starea învățământului superior în România – 2016 (R22/2017)

2

Plx.653/2018

Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare
în limba română

40
parlam.

11.12.2018

Raport de respingere
(707/R din 12.12.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

30.10.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(318/RS din
11.12.2018)

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(669/RS din
12.12.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.266/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru
politică externă

Guvern
adoptat de
Senat

PLx.686/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
Guvern
privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia juridică

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.354/2018

PLx.132/2017
/2018
PLx.686/2018

Plx.415/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

16 parlam.
adoptat de
Senat

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(513/RS din
11.12.2018)

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
Guvern
urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea
adoptat de
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi
Senat
acvacultura – raport comun cu comisiile pentru agricultură și mediu

20.11.2018

Raport de adoptare
(703/R din 11.12.2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
Guvern
privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru cultură

12.12.2018

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului
Român pentru Drepturile Omului – raport comun cu comisia pentru
drepturile omului

09.12.2018

8 parlam.

Raport de adoptare cu
amendamente
(669/RS din
12.12.2018)
Raport de adoptare cu
amendamente
(685/RS din
12.12.2018)

5

6

7

8

9

PLx.405/2018

PLx.339/2018
Plx.652/2018

Plx.339/2017/
2017
Plx.633/2018

10

Plx.649/2018

11

PLx.545/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
Guvern
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru apărare

12.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(562/RS din
12.12.2018)

11 parlam.
respinsă
de Senat

11.12.2018

Raport de respingere
(710/R din 12.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189
din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către 41 parlam.
cetăţeni

11.12.2018

Raport de respingere
(711/R din 12.12.2018)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 44 parlam.
administraţiei publice locale nr.215/2001 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru administrație

20.11.2018

Raport de respingere
(712/R din 12.12.2018)

11.12.2018

Raport de respingere
(713/R din 12.12.2018)

11.12.2018

Raport de respingere
(714/R din 12.12.2018)

11.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(716/R din 13.12.2018)

Data
dezbaterii

Observaţii

12.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(562/RS din
12.12.2018)

Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994
privind exproprierea pentru cauză publică

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
4 parlam.
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
respinsă
asociaţiilor de proprietari – raport comun cu comisia pentru
de Senat
administrație
Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare
înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte 28 parlam.
funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului respinsă
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia de Senat
pentru administrație
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul
Guvern
român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii adoptat de
proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen – raport comun
Senat
cu comisia pentru buget

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.405/2018

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
Guvern
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia juridică

XII. Comisia pentru politică externă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.266/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative – raport comun cu comisia pentru
cultură

Guvern
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

05.12.2018

Raport de adoptare cu
amendamente
(318/RS din
11.12.2018)

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 35 - 2018
Săptămâna 10 – 14 decembrie 2018

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Autostrada Unirii trebuie dusă până la capăt!
PNL a susținut și a votat în Parlament legea care obligă Guvernul să demareze lucrările la Autostrada Unirii. De
astăzi înainte vom monitoriza fiecare termen și fiecare acțiune a Guvernului. Vom sta cu ochii pe fiecare metru de asfalt turnat
și vom verifica fiecare euro cheltuit! Vom împinge de la spate Guvernul să ceară bani de la Uniunea Europeană pentru acest
proiect crucial pentru Moldova. În scurt timp, Parlamentul va dezbate Legea bugetului de stat pentru anul 2019. PNL va
solicita Guvernului și majorității PSD-ALDE următoarele:
• Să includă în buget banii pentru demararea construcției acestei autostrăzi (pentru studiile de fezabilitate și
proiectele tehnice de execuție);
• Să pregătească lansarea licitațiilor pentru studiile de fezabilitate și de proiectare tehnică, în procedură de urgență;.
•Să transmită proiectul de finanțare către Comisia Europeană, în vederea accesării fondurilor europene
nerambursabile disponibile în Programul Operațional Infrastructură Mare;
• Să realizeze caietele de sarcini într-o manieră profesionistă, care să nu ajungă să fie contestate, iar proiectul să fie
întârziat;
Această lege a fost votată de toți parlamentarii. Guvernul nu poate amâna, modifica sau renegocia ceea ce scrie în
lege. În același timp, oferim garanții că PNL va fi un partener stabil al asociațiilor care au militat pentru construcția autostrăzii
Tg. Mureș-Iași-Ungheni. Vom solicita, prin toate instrumentele parlamentare, evaluări periodice din partea Guvernului și a
altor instituții ale statului. Pentru a nu avea întârzieri de ani de zile, companiile de construcții vor trebui să aibă termene ferme
de finalizare ale autostrăzii!
Deputat
Raluca Turcan
***
Guvernarea prin minciună trebuie să înceteze!
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Prin falsa ”revoluție fiscală” implementată de monstruasa coaliție la sfârșitul anului trecut, Guvernul PSDragnea a
premeditat confiscarea tuturor resurselor disponibile la nivelul autorităților publice locale. Dragnea și Vâlcov au știut, încă de
anul trecut, că banii alocați din impozitul pe venit vor scădea de la 20,5 miliarde lei în anul 2017, la numai 15,7 miliarde lei în
anul 2018, deși aceste resurse ar fi trebuit să crească, pentru că Guvernul le-a crescut cheltuielile și facturile de bază. Însă,
minciuna a continuat și cu transferurile din Taxa pe Valoarea Adăugată, primarii fiind înșelați că vor primi mai mult, dar, în
realitate, sub umbrela transferului salariilor dascălilor la Ministerul Educației Naționale și cotele defalcate din TVA au scăzut
de fapt, de la 23,7 miliarde lei, la numai 13,3 miliarde lei.
O altă lovitură năpraznică a fost dată prin jefuirea excedentelor bugetare acumulate la nivelul UAT-urilor, care se
ridicau la finalul anului trecut la peste 13 miliarde de lei. Aceasta a fost cea mai urâtă palmă dată pe obrazul primarilor harnici,
care au demarat investiții esențiale pentru comunitățile locale și care, în loc să planteze panseluțe la 500 de lei bucata, au
economisit și chibzuit banii pentru a putea finanța reparații la școli, dispensare sau drumuri de interes local.
Doamnelor și domnilor deputați,
Dacă am însuma toți banii care au fost furați de cuplul Dragnea-Vâlcov din bugetele administrațiilor locale, cu
siguranță ne-ar lua cu amețeală, pentru că am depăși 10 miliarde de euro! Mai mult decât atât, ca să arate că ei sunt jupâni, cei
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doi infractori i-au și umilit pe primarii rămași fără bani, trimițându-i să ia bani cu împrumut din trezorerie, la niște dobânzi
amețitoare.
Ca să nu fiu criticat că generalizez, pot să spun că Dragnea a fost milostiv cu unii primari, între aceștia doamna Firea
fiind cea mai favorizată. Este deja de manual modul în care primarul Bucureștiului își bate joc de banii cetățenilor, însă, ca să
nu atenteze la scaunul de șef al lui Dragnea, acesta a dedulcit-o cu alocări mult mai mari, în timp ce peste 3000 de primării nu
au bani nici pentru facturile curente. Tot ca să-și țină scaunul aproape, Dragnea a făcut din bugetul de stat un adevărat buget al
Cex-ului PSD, cu care cumpără îngăduința baronilor PSD atunci când aceștia îi cer, mai mult sau mai puțin sincer, demisia!
Astfel, aproape 3 miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară s-au distribuit discreționar, direct din biroul lui Dragnea,
numai către cei care aveau de dat un vot în CEX.
Înapoiere și recentralizare sunt concințele acțiunilor autoritare ale unui infractor care conduce destinele României.
Dragnea suferă că nu are încă puterea pe care o avea cândva Adrian Năstase și speră că va face din toată țara o Teleormania –
adică o Românie săracă lipită pământului, subdezvoltată și depopulată de tinerii care fug tot mai mulți peste hotare.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Dragnea și Vâlcov se joacă cu viețile românilor
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Strategia PSD de a rupe România de Europa, pentru a scăpa de pușcărie cuplul Dragnea - Vâlcov, continuă cu un nou
episod turnat în laboratoarele PSD.
De data aceasta sunt luate la ochi autostrăzile inexistente ale României, pentru care condamnatul penal Vâlcov a găsit
vinovatul: unele țări care nu vor ca noi să avem autostrăzi. Vâlcov nu menționează însă cine sunt aceste țări: dacă e vorba de
Congo-Brazaville sau de Trinidad Tobago, invidioase pe succesul programului de guvernare al PSD, sau dacă e vorba de
Germania, Franța sau Statele Unite, de unde, investitori de talie mondială au investit masiv în economia românească și au
costuri suplimentare anuale de ordinul miliardelor de euro tocmai pentru că nu există autostrăzi.
Speriat de recentele evoluții din Parlament dar și de faptul că adevărul despre criza politică și economică din România
a început să fie resimțit de tot mai mulți români, PSD pune toate tunurile pe Europa și pe instituțiile democratice, singurele
care mai pot ține piept derapajelor dictatorial-paranoice manifestate în ultimul timp de un Dragnea tot mai îngrozit de pușcărie.
Încercând să ascundă dezastrul unei guvernări catastrofale, ce a aruncat România pe marginea haosului, Vâlcov revine
la retorica agenturilor străine din perioada lui Ceaușescu, încercând să-și mobilizeze electoratul din localitățile de gen Las
Fierbinți, singurele bazine electorale din care PSD mai poate aduna autocarele cu alegătorii legați de ajutoarele sociale precum
iobagii de glie. Toată lumea știe deja că autostrăzile sunt blocate de incompetența PSD, al cărui ministru demisionar al
transporturilor s-a dovedit a fi mai bun de vornic decât de ministru și de dorința aceluiași PSD de a jecmăni cât mai mult de la
bugetul de stat. Acesta este motivul pentru care banii europeni stau nefolosiți la Bruxelles și pentru care PSD nu a fost în stare
decât să amâne, din nou, deschiderea unor cioturi de autostradă pe care orice țară civilizată le-ar construi în câteva luni.
De mai bine de un an de zile, singura prevedere din programul de guvernare al PSD a devenit scăparea de pușcărie a
lui Dragnea și a găștii sale. Românii au devenit doar niște cifre într-o statistică, cu care Dragnea și Vâlcov se joacă după cum
le dictează interesul de moment, iar viețile și problemele lor au dispărut total din preocupările acestor iresponsabili. Rămâne de
văzut oare ce ne mai pregătește marele strateg pentru viitorul care nu sună deloc bine...
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Cei patru care sperie PSDul
Stimați colegi,
Alianța Vestului, coaliția primarilor din Cluj, Oradea, Arad și Timișoara, a stârnit multă emulație în țară,
sentimentele generate variind de la admirație, la critică acerbă. Acești primari nu mai au răbdare după guvern, vor să se
dezvolte mai rapid și să atragă mai ușor investitori și fonduri europene, în colaborare cu Guvernul.
Alianța își propune:
- Îmbunătățirea mobilității și accesibilității între cele patru orașe;
- Susținerea de măsuri active pentru dezvoltarea economică și socială;
- Colaborarea pentru identificarea și implementarea unor măsuri de creștere a performanțelor în administrație;
- Promovarea modelului european de politică publică.
Concret, alianța își propune să inițieze construcția de autostrăzi, reabilitări de căi ferate și dezvoltarea unei conexiuni
de tren de mare viteză între cele 4 orașe, să promoveze un set de politici publice care susțin o dezvoltare predictibilă și
sustenabilă. Alianța susține regionalizarea, fără a dori un separatism teritorial, ci doar eficientizarea actului administrativ în
interiorul regiunii, dar acest lucru a. deranjat partidul de guvernare, numind această alianță economică un pericol la securitatea
țării. Singurul pericol real însă pentru PSD este faptul că tot mai mulți români află că există orașe cu conducători responsabili,
cu proiecte de reală dezvoltare și realizate la timp.
România a pierdut aproximativ 1,5 miliarde de euro în exercițiul financiar trecut datorită incapacității guvernului de a
absorbi acești bani europeni prin proiecte viabile, în schimb, cei 4 primari au obținut finanțări consistente pentru proiecte
locale pe toate domeniile și au reușit în ultimii ani o dezvoltare galopantă în comparație cu orașe aflate în alte zone a țării.
Liviu Dragnea este nemulțumit de reacțiile pozitive stârnite de aceasă alianță, și face rapid rost de un fond de investiții
locale de 10 miliarde de lei, bani care nu se știe de unde vin, dar nefiind de la Bruxelles, pot fi mai ușor controlați, manipulați,
și furați!
Lăsând la o parte reacțiile penibile ale liderilor PSD, și alte orașe și-au manifestat dorința de a face parte din această
nou formată alianță, semn ca tot mai mulți primari responsabili s-au săturat de incompetența guvernanților și doresc o mai
mare autonomie în atragerea fondurilor europene. Reușita acestei alianțe este importantă pentru întreaga țară, pentru că ea
poate reprezenta un model pentru alte orașe din țară, care împreună pot să realizeze acel nivel de dezvoltare și prosperitate pe
care actuala guvernare PSD nu este capabilă să le-o ofere, deși a promis-o.
Tuturor celor care îndrăznesc să fie serioși și responsabili, care produc dezvoltare pentru comunitățile lor, dând dovadă
de competență și viziune, le dorim mult succes în a face din România o țară prosperă și liberă de corupție, din care să nu mai
plece nimeni în căutarea unui viitor mai bun.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Spitale, autostrăzi și o viață mai bună, numai după anul 2021!
Domnule președinte,
Stimaţi colegi,
Programul de guvernare mincinos, în baza căruia PSD și ALDE au ajuns la putere, păcălind alegătorii, s-a fărâmat
total în numai doi ani! Toate promisiunile făcute de Liviu Dragnea în anul 2016, au ajuns astăzi să aibă termene de
implementare, numai după anul 2021 sau chiar mai târziu.
De exemplu, sub Guvernarea PSD-ALDE pensiile vor crește, însă nu de acum, ci după ce va trece anul 2021! Câți
dintre părinții și bunicii noștri vor mai apuca, oare, să se bucure de o eventuală creștere a pensiilor? Sub Guvernarea PSDALDE salariile vor crește, însă, deocamdată, numai pe hârtie, iar o eventuală majorare se va realiza, dacă vor fi bani, după anul
2021! Deja modelul economic falimentar al PSD-ALDE a crăpat, iar Guvernul este obligat ca în anul 2019 să înghețe salarii și
să amâne cu 8 luni majorarea punctului de pensie! Alocații, indemnizații și alte promisiuni sociale sunt amânate tot după anii
2021 sau 2022, adică atunci când Liviu Dragnea, Olguța Vasilescu sau Viorica Dăncilă vor fi doar o parte din istoria neagră a
acestei țări!
Autostrăzile sunt, așa cum erau și în urmă cu 6 ani, tot pe hârtie, frumos colorate, dar inexistente în realitate! Zi de zi
românii sunt păcăliți cu planuri mincinoase, cu proiecte costisitoare pentru construcția a sute și mii de Km imaginari de
autostrăzi, realizate în parteneriat public privat, adică pe banii românilor, deși banii gratuiți zac la Uniunea Europeană,
nefolosiți! Austostrada Sibiu-Pitești a fost compromisă, Autostrada Moldovei a fost uitată, Autostrada Craiova-Pitești a fost
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transformată în drum rapid, deși costă mai mult și nu rezolvă problema transportului rutier din regiune. Am mari îndoieli că
Guvernul Dragnea-Dăncilă va respecta Legea privind construirea Autostrăzii Unirii, de la Ungheni la Târgu Mureș, căci banii
de investiții au fost mereu tăiați din bugetul statului! Așadar, lucrări de infrastructură se vor face, însă tot după anul 2021, când
PSD și ALDE vor fi doar istorie.
Săptămâna trecută, Guvernul și-a mai recunoscut încă o dată incompetența și a amânat, cu încă 3 ani, demararea
lucrărilor la cele trei spitale regionale de la Iași, Craiova și Cluj-Napoca, deși banii pentru construcția lor stau nefolosiți în
visteria Uniunii Europene, iar amplasamentele sunt aprobate de mai bine de doi ani. Niciunul dintre cele 3 Guverne PSDALDE nu au fost în stare să întocmească niște proiecte serioase, deși în România oamenii mor cu zile în spitalele învechite și
fără dotări care mai funcționează, deocamdată. Așadar, și spitale regionale vom avea tot după anul 2021!
Stimați colegi. Dacă tot programul de guvernare al PSD-ALDE s-a prăbușit, iar toate promisiunile sunt amânate peste
3 ani, soluția este să scăpăm cât mai repede de acești incompetenți, care nu fac decât să amăgească populația și la doi ani
distanță de când oamenii le-au acordat încrederea. Parlamentarii responsabili, din toate partidele politice, dar mai ales cei din
PSD și ALDE, care se vor rușina de modul în care au fost înșelați românii, sunt așteptați să voteze moțiunea de cenzură a PNL
și, împreună, să scăpăm țara de năpasta guvernelor, conduse din culise de Liviu Dragnea.
Vă mulțumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Prosperitatea României presupune prosperitate şi în Moldova!
A fost semnată inițiativa „Alianței Vestului“ de către primarii din Timișoara – Nicolae Robu, Arad – Gheorghe Falcă,
Oradea – Ilie Bolojan și Cluj-Napoca – Emil Boc, un for informal în sprijinul proiectelor mari de investiții. Pe lângă un semnal
de unitate al administrațiilor publice performante din arcul intracarpatic, această inițiativă arată și disperarea autorităților față
de lipsa de implicare a guvernului pentru dezvoltarea României.
Amânarea construcției spitalelor regionale de urgență, dezinteresul total în privința autostrăzilor care să lege regiunile
istorice ale României generează nemulțumiri tot mai mari în rândul cetățenilor și administrațiilor locale. Liderii regiunilor mai
prospere caută soluții de dezvoltare pentru a evita catastrofa produsă de guvernarea PSD-ALDE. În mod firesc, toate marile
proiecte de infrastructură ar trebui să fie sub directa coordonare a executivului, care are toate pârghiile pentru alocarea
fondurilor publice autohtone sau europene.
Din păcate, de mult nu se mai poate purta o discuție civilizată cu incompetenții care conduc țara acum. De aceea,
singura soluție pentru România, în acest moment, este înlăturarea, prin respectarea procedurilor parlamentare, a guvernului
Dragnea-Dăncilă și reinstaurarea normalității. Depăşirea crizei economice şi fondurile europene puse la dispoziție pentru
perioada 2014-2021 ar fi trebuit să asigure demararea celor mai mari proiecte de autostrăzi, spitale sau căi ferate din istoria
României moderne. Este de neimaginat faptul că au fost risipite atât de multe oportunități, motiv pentru care nu mai putem
asista pasivi la distrugerea statului de drept și a speranțelor milioanelor de români, oriunde s-ar afla ei.
Mi-aș fi dorit ca, la 100 de ani de la Marea Unire, să realizăm că drumul spre prosperitate trece și prin Moldova.
Emanciparea economică a celei mai slab dezvoltate regiuni a țării ar genera plusvaloare pe întreg teritoriul național. Avem
nevoie de fermitate pentru a impune un proiect național de dezvoltare unitară a țării, altfel se va adânci prăpastia economică
dintre Ardeal, Moldova și Sudul țării. Nu ne putem permite o acutizare a emigrației în interiorul aceleiași Românii, după ce
emigrația în afara granițelor a lăsat pur și simplu țara fără forță de muncă și riscăm să rămânem fără cea mai mare parte a
populației active!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
În România se trăiește mai bine, doar pe hârtie!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Zilele lui Liviu Dragnea la conducerea Camerei Deputaților sunt numărate. Săptămâna trecută, PNL, alături de
celelalte partide de opoziție, a demonstrat că majoritatea care l-a cocoțat pe Dragnea în scaunul de președinte nu mai există în
realitate. Dacă Florin Iordache nu s-ar fi prins cu două mâini de scaun, astăzi și Dragnea și Iordache ar fi fost deja revocați.
Cert este că majoritatea care susține cel mai incompetent guvern din istoria țării s-a dezintegrat sub greutatea și nerușinarea
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minciunilor cu care a fost păcălită populația, mulțumită celor aproape 40 de deputați PSD care refuză să mai gireze acțiunile
anti-naționale și anti-europene ale unei strânsuri de infractori, care cred că România este numai a lor. Majoritatea care s-a făcut
ani de zile scut de apărare a corupților nu mai există, iar o nouă speranță a răsărit pentru România.
Stimați colegi. După doi ani de la implementarea programului mincinos de guvernare, în România se trăiește mai bine,
doar pe hârtie, nu și în realitate! Haideți să luăm un exemplu care vorbește de la sine. De pildă, în trimestrul al II-lea al anului
trecut, pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 982 de lei, iar în trimestrul al II-lea al acestui an pensia medie a urcat
până la 1.073 de lei. Așadar, pensia medie a crescut cu 91 de lei, în vreme ce cheltuielile unui pensionar au crescut cu peste
250 de lei, din cauză că prețurile alimentelor sau facturilor au crescut cu peste 20%, fie că vorbim despre energie electrică sau
gaze naturale. Tot pe hârtie au crescut și salariile, căci ceea ce s-a dat de la 1 ianuarie 2018, s-a luat înapoi, în aceeași zi, prin
tot felul de înșelătorii fiscale, dintre care, traferul contribuțiilor sociale în sarcina angajatului a reușit să genereze pentru unii
angajați venituri chiar mai mici decât în anul 2017! Mai mult decât atât, angajații au fost loviți, nu numai de creșterea
spectaculoasă a prețurilor la produsele de bază sau la utilități, ci și de explozia ratelor bancare pentru casele cumpărate prin
credite.
Stimați colegi. Nu mai poate nimeni nega faptul că astăzi, în România, orice creștere de venit provoacă o creștere și
mai mare a prețurilor. De pildă, statistica națională subodonată direct doamnei Dăncilă, recunoaște că puterea de cumpărare a
scăzut – ”indicele pensiei medii reale, calculat raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele
preţurilor de consum a fost de 98,7%.” Altfel spus, majorările de pensii și salarii pe care le-au făcut PSD-ALDE au determinat,
de fapt, o scădere a volumului de produse pe care le cumpără cetățeanul din magazin.
Mă bucur că unii parlamentari de la putere au curajul să recunoască faptul că cele 3 guverne personale ale lui Liviu
Dragnea ne-au dus pe marginea unei prăpastii extrem de periculoase și vor susține demersurile opoziției, pentru înlăturarea
celui mai sinistru personaj pe care l-a avut România la conducerea ei. Cu toții știm că nu dăm potofelul în grija unui hoț de
buzunare și nici nu ne lăsăm locuința în grija unor spărgători de case! De ce oare am lăsa România pe mâna unor infractori
care peste 20 de ani au jefuit banii publici, și-au însușit județe întregi și brațuri de Dunăre, iar astăzi se văd un fel de voievozi
luminați peste țară.
Dragnea va pleca, ori de bună-voie, ori silit, prin revocare și apoi prin devorare de către proprii colegi de partid. Este
important, însă, să ne gândim și ce punem în locul acestei odioase conduceri a Parlamentului și a treburilor de guvernare. PNL,
alături de alte forțe ale opoziție, este dispus să-și asume guvernarea acum, până când nu va fi prea târziu pentru români și
pentru România. Avem soluții la toate problemele din economie și din societatea românească și avem și oameni bine pregătiți!
Avem dorința de a repara tot ceea ce a distrus regimul personal al lui Dragnea și de a întoarce România la principiile și valorile
europene: transparență, libertate, respect pentru lege și pentru voturile cetățenilor. Am toată încrederea că parlamentarii
responsabili din toate partidele vor reflecta suficient înainte de a-și da votul asupra moțiunii de cenzură pe care PNL o depune
săptămâna aceasta.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
România abandonată și părăsită de tineri!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Actualul Guvern, ale cărui zile sunt numărate chiar de către proprii parlametari din majoritatea PSD-ALDE, se laudă
cu falsitate, de dimineața și până seara, că a majorat pensii, că a majorat salarii și că românii nu mai pot de atâta bine!
Guvernul ne sfidează sau ne crede proști, de parcă noi nu am vedea realitatea cu ochii: spitalele românești arată mai rău decât
în urmă cu 10 ani, numărul de școli fără autorizații a rămas neschimbat, șantierele de autostrăzi, începute în urmă cu mai mulți
ani, zac în paragină, iar altele noi nu se demarează, locurile de muncă noi sunt de calitate inferioară și, deci, slab plătite de
către angajatorii sugrumați de o politică fiscală absurdă.
În tot acest răstimp, de la sărăcia în care se afundă România, tot mai mulți români nu mai ezită și, cum au împlinit
vârsta de 18 ani își iau pașapoartele și-și caută norocul în lumea largă, în afara frontierelor țării. Au plecat deja peste 4
milioane de românii, iar de când PSD-ALDE guvernează țara numărul românilor care s-au săturat să mai aștepte minuni în țara
lor a continuat să crească. Numai anul trecut au părăsit România peste 210 mii de cetățeni, dintre care, aproape jumătate au
fost tineri cu vârste sub 25 de ani.
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Stimați colegi. Dezastrul demografic pe care îl trăiește România nu se vede atât de bine în zonele urbane, unde se mai
construiesc afaceri și tinerii pot să-și cumpere o casă și să întemeieze o familie. Dacă veți merge, în schimb, în satul românesc,
acolo unde ”s-a născut eternitatea” veți constata că preotul nu mai știe să orânduiască un botez, căci copii nu se mai nasc!
Satele românești arată astăzi sinistru, populate doar de bătrâni pensionari, care așteaptă în pragul casei ca vreunul dintre copiii
plecați departe să vină și să le calce pragul. În mediul rural, tot mai multe terenuri sunt nelucrate, livezile sunt îmbătrânite,
străzile sunt pline de noroi, iar derdelușurile, altă dată neîncăpătoare, sunt astăzi pustii.
Stimați colegi. Niciun tânăr care și-a părăsit casa părintească și țara nu a făcut-o de drag, ci de nevoie! După 11 ani în
Uniunea Europeană, în România tinerii nu-și găsesc nici locul de muncă și nici speranța ca să întemeieze o familie. Nu
întâmplător, în analizele organizațiilor internaționale, țara noastră este comparată cu Siria sau cu alte state unde au loc războaie
sau nenorociri, iar oamenii sunt siliți să fugă de propria casă.
Guvernul ne tot spune că are grijă de cetățeni și de viitorul acestei țări, însă alocația de stat pentru copii nu asigură nici
măcar prețul a două pâini pentru fiecare zi. De asemenea, Guvernul se laudă că administrează bine țara și că românii au toate
motivele să se întoarcă în țară. Într-o țară în care hoții și corupții sunt puși paznici la avuția țării, în care condamnații fac legile
și impostorii scriu normele din societate, niciun tânăr plecat din țară nu va îndrăzni să se întoarcă.
Zilele acestea, unul dintre cei mai prestigioși demografi pe care-i are Europa, ne spunea, pentru a nu știu câta oară, că
România se află în riscul de a avea în numai 20 de ani o populație înjumătățită. Altfel spus, toate războaiele prin care a trecut
neamul românesc nu au făcut atâta rău cât face corupția și proasta guvernare pentru țară. De la PSD-ALDE nu am nici cea mai
mică speranță că ar putea înțelege pericolul care ne amenință. Ei au grijă de tinerii și copiii lor, trimițându-i la școli cu ștaif din
străinătate și asigurându-le acasă averi consistente din banii publici. De ceilalți români nu le pasă nici cât o firimitură, iar acest
lucru se vede în toate acțiunile lor. Un stat capturat de infractori și condamnați penal nu va reda niciodată încrederea
cetățenilor în instituții și în viitorul acestei țări.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
ANRE stabilește biruri aiurite în sarcina românilor
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie se află în coordonarea autorității legislative. Deși există o astfel de
coordonare, legislativul nu contează, iar Autoritatea „își dă, periodic, în petic”. Ultima „ispravă” este cea prin care conducerii
ANRE, deși are doar atribuții de reglementare și supraveghere a pieței în domeniul energiei, le-a „trăsnit” ideea de a impune
taxe de poluare?!
Lipsa de competență în materie de mediu a ANRE este evidentă dacă consultăm dispozițiile legii care reglementează
organizarea și funcționarea acestei autorități, respectiv art.10 din O.U.G. nr.33/2007 aprobată de Parlamentul României prin
Legea nr.160/2012.
De unde a extras conducerea ANRE posibilitatea de a institui taxe de poluare pe centralele termice individuale care
funcționează cu combustibil de gaz metan aflate în apartamentele românilor? Probabil din „dorința” unora de a stimula
implementarea sau extinderea altor soluții de încălzire în locuințele românilor. Consider că o asemenea taxă de poluare,
instituită pe centralele termice individuale care funcționează cu combustibil gaz metan, cea mai extinsă soluție de încălzire în
România, este exclusă.
În opinia mea, această formă de asigurare a încălzirii locuințelor românilor este singura viabilă, pe termen scurt
(următorii 10 ani) pentru cetățenii români, în raportul cost-beneficiu.
Este obligația autorităților publice centrale și locale adoptarea, pe termen mediu și lung. de măsuri care să asigure, în cadrul
strategiei naționale privind eficiența energetică, schimbarea soluției actuale de încălzire a locuințelor cu asigurarea
compensării proporționale a cetățenilor care ar fi afectați de schimbarea soluției de încălzire a locuințelor românilor.
Deputat
Gabriel Andronache
***
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Dragnea și Vâlcov se joacă cu viețile românilor
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Strategia PSD de a rupe România de Europa, pentru a scăpa de pușcărie cuplul Dragnea - Vâlcov, continuă cu un nou
episod turnat în laboratoarele PSD. De data aceasta sunt luate la ochi autostrăzile inexistente ale României, pentru care
condamnatul penal Vâlcov a găsit vinovatul: unele țări care nu vor ca noi să avem autostrăzi. Vâlcov nu menționează însă cine
sunt aceste țări: dacă e vorba de Congo-Brazaville sau de Trinidad Tobago, invidioase pe succesul programului de guvernare al
PSD, sau dacă e vorba de Germania, Franța sau Statele Unite, de unde, investitori de talie mondială au investit masiv în
economia românească și au costuri suplimentare anuale de ordinul miliardelor de euro tocmai pentru că nu există autostrăzi.
Speriat de recentele evoluții din Parlament dar și de faptul că adevărul despre criza politică și economică din România
a început să fie resimțit de tot mai mulți români, PSD pune toate tunurile pe Europa și pe instituțiile democratice, singurele
care mai pot ține piept derapajelor dictatorial-paranoice manifestate în ultimul timp de un Dragnea tot mai îngrozit de pușcărie.
Încercând să ascundă dezastrul unei guvernări catastrofale, ce a aruncat România pe marginea haosului, Vâlcov revine
la retorica agenturilor străine din perioada lui Ceaușescu, încercând să-și mobilizeze electoratul din localitățile de gen Las
Fierbinți, singurele bazine electorale din care PSD mai poate aduna autocarele cu alegătorii legați de ajutoarele sociale precum
iobagii de glie.
Toată lumea știe deja că autostrăzile sunt blocate de incompetența PSD, al cărui ministru demisionar al transporturilor
s-a dovedit a fi mai bun de vornic decât de ministru și de dorința aceluiași PSD de a jecmăni cât mai mult de la bugetul de stat.
Acesta este motivul pentru care banii europeni stau nefolosiți la Bruxelles și pentru care PSD nu a fost în stare decât să amâne,
din nou, deschiderea unor cioturi de autostradă pe care orice țară civilizată le-ar construi în câteva luni.
De mai bine de un an de zile, singura prevedere din programul de guvernare al PSD a devenit scăparea de pușcărie a
lui Dragnea și a găștii sale. Românii au devenit doar niște cifre într-o statistică, cu care Dragnea și Vâlcov se joacă după cum
le dictează interesul de moment, iar viețile și problemele lor au dispărut total din preocupările acestor iresponsabili. Rămâne de
văzut oare ce ne mai pregătește marele strateg pentru viitorul care nu sună deloc bine...
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Independența de stat, crearea României Mari
și modernizarea țării s-au realizat sub guvernările liberale
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Propaganda PSD-ALDE, care tinde să devină în ultimul timp la fel de deșănțată ca cea practicată de regimul comunist,
aruncă zi de zi în spațiul public informații false cu privire la Uniunea Europeană, la partenerii internaționali ai României sau la
opoziția parlamentară, având drept țintă principală Partidul Național Liberal.
Referitor la Uniunea Europeană, liderii PSD și ALDE insinuează că instituțiile de la Bruxelles nu îi lasă să
modernizeze țara! Chiar așa să fie? Cine a pus la dispoziția României fonduri nerambursabile în valoare de zeci de miliarde de
euro, din care, ce-i drept, guvernanții nu pot să fure, dar ar putea, dacă chiar s-ar gândi la interesul național, să construiască
autostrăzi, căi ferate, spitale regionale sau unități de învățământ moderne? Nu Uniunea Europeană ne-a oferit acești bani, pe
care, din păcate, Guvernele domnului Dragnea au fost incapabile să-i acceseze?
O altă informație falsă vehiculată de cei aflați la putere pe la unele posturi de televiziune este aceea că partenerii noștri
strategici, statul paralel sau George Soros nu lasă coaliția PSD-ALDE să guverneze performant. Oare din acest motiv
Cabinetul Dăncilă adoptă atât de multe măsuri dezastruoase pentru economie, pentru angajați, pentru pensionari, pentru
educație și sănătate? Nu în cele din urmă, PNL este ținta permanentă a atacurilor furibunde și a dezinformărilor venite din
partea actualei coaliții majoritare. Cu eforturi demne de o cauză mai bună, vectorii de imagine ai PSD și ALDE vor să
acrediteze ideea că doamna Viorica Vasilica Dăncilă este cel mai bun Prim-ministru din Europa și că ar fi un dezastru național
dacă viitoarea moțiune de cenzură va fi adoptată, iar guvernarea va fi asumată de partidele care constituie actuala opoziție,
având drept lider firesc PNL. Se minte cu nerușinare precum că PNL nu are oameni, nu are program și nici nu are soluții
pentru problemele cele mai importante ale societății românești și nu ar putea să concureze prestația actualei echipe de la
Palatul Victoria. Într-adevăr, doamna Dăncilă și miniștrii PSD și ALDE chiar nu pot fi egalați în ceea ce privește incompetența
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managerială, analfabetismul funcțional sau măsurile dezastruoase adoptate cu cinism, parcă intenționat împotriva românilor.
Nici dacă și-ar propune așa ceva, un alt guvern nu ar reuși să facă atât de mult rău cetățenilor români și țării, cât au izbutit cei
70 de miniștri ai celor 3 Guverne PSD-ALDE care au condus România în ultimii 2 ani.
Stimaţi colegi,
În ultimii aproape 150 de ani, majoritatea covârșitoare a deciziilor prin care s-a realizat modernizarea României au fost
adoptate și implementate de către guvernările liberale. De numele și istoria PNL se leagă cele mai importante realizări din
istoria modernă a țării noastre: instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea
României la rangul de regat (1881), Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari (1916-1918), adoptarea
Constituției din 1923, reforma agrară din 1921, relansarea economică după criza din 1929-1933, industrializarea, construcția
de căi ferate, drumuri, școli și spitale etc. Liberalismul a reprezentat fundamentul ideologic pe care s-a edificat România
modernă, lucru care nu poate fi contestat oricâte minciuni vor mai propaga trompetele PSD și ALDE.
În privința resurselor umane, nici măcar nu se poate face comparație între specialiștii de care dispune PNL și
personajele politice demne de ,,cascadorii râsului” precum Dăncilă, Andrușcă, Daea, Cuc, Mișa și alții aflați pe o listă extrem
de lungă pe care i-a promovat actuala coaliție guvernamentală. Mii de membri PNL sunt incomparabil mai competenți pentru a
deține funcții de răspundere în structurile de stat decât cei care au ocupat accidental fotoliile de ministru în Guvernele Dragnea.
PNL este organizat în baza unui set de principii liberale, pro-dezvoltare și modernizare, spre deosebire de partidele aflate acum
la putere, care seamănă mai mult cu niște grupuri organizate în scopuri mai puțin legale.
Soluțiile prioritare ale PNL pentru problemele actuale ale societății le reprezintă modernizarea infrastructurii de
transport prin relansarea investițiilor și utilizarea integrală a fondurilor europene, descentralizarea financiară, predictibilitatea
politicilor fiscale, reabilitarea infrastructurii școlare și a celei sanitare, creșterea bunăstării populației prin mărirea pensiilor,
salariilor, alocațiilor, dar fără o majorare pe măsură a prețurilor. PNL, spre deosebire de PSD sau ALDE, atunci când va
guverna va impune transparența cheltuirii banilor publici, va stimula munca, va sprijini agenții economici onești și va combate
cu fermitate evaziunea fiscală.
În consecință, îmi exprim speranța că parlamentarii responsabili, de la toate partidele, inclusiv de la PSD și ALDE, vor
conștientiza că există toate motivele pentru ca acest Guvern incompetent să fie demis prin adoptarea moțiunii de cenzură care
va fi inițiată în perioada următoare de senatorii și deputații PNL şi ai altor partide de opoziție, vor pune interesele cetățenilor
înaintea obligațiilor de partid și avantajelor personale și vor alege să voteze pentru a scăpa România din mâinile celor certați cu
legea, mincinoși dovediți și incompetenți fără măsură.
Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Ministerul Finanţelor Publice este total nepregătit şi într-o mare întârziere
cu întocmirea proiectul de buget pentru anul 2019
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Ne apropiem de sfârșitul anului și Guvernul încă nu şi-a făcut temele în chestiunea elaborării bugetului de stat pentru
anul 2019. Conform legii, un guvern responsabil transmite bugetul de stat spre aprobarea Parlamentului cel mai târziu până la
data de 15 noiembrie a fiecărui an, după ce îl supune dezbaterii publice un termen rezonabil. Ne apropiem de jumătatea lunii
decembrie și încă nu am văzut nici măcar o schiță a bugetului pe anul viitor. Mai mult decât atât, există toate premisele ca și
anul acesta bugetul să fie adoptat fără prea mari dezbateri sau analize, iar țara să sufere din cauza unui buget întocmit deficitat,
încă de la începutul anului.
Acest lucru se întâmplă în contextul în care în comunităţile locale este un haos generalizat. Există direcţii de asistenţă
socială şi alte instituţii publice care nu mai au fonduri pentru nimic, nu au resurse pentru zilele rămase din 2018, iar Guvernul
pare depăşit de situaţie. Tăcerea faţă de bugetul pentru anul viitor spune totul despre cum lucrează actualul guvern. Unii
miniştri abia au intrat pe uşa ministerului și nu cunosc mecanismele interne. Prin urmare, propunerile se vor face fără o analiză
serioasă a problemelor, fie că vorbim despre educaţie sau cultură.
Stimați colegi,
Premierul Dăncilă nu înţelege ce se întâmplă. A declarat recent că vrea finalizarea a zeci de kilometri de autostradă
până la Revelion. Cu siguranța se pot face multe lucruri în două săptămâni, se poate lucra chiar şi la tronsoane de autostrăzi,
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dacă nu viscolește. Chiar și așa, este complicat de construit o grădiniţă între Moş Nicolae şi Moş Crăciun, doamna primministru!
Faptul că, înainte cu două zile de terminarea sesiunii parlamentare, premierul o să ne pună pe masă cele câteva zeci de
mii de pagini cu bugetul de stat arată, în primul rând, lipsa de respect a acestui guvern faţă de parlamentari şi cetăţeni și, în al
doilea rând, neprofesionalismul acestora. Un lucru este cert, actuala coaliţie de guvernare a ratat aceşti doi ani prin
abandonarea politicilor de dezvoltare durabilă, prin tăierea sistematică a fondurilor pentru investiţiile strategice din
infrastructura de transport, sănătate şi educaţie. Niciun proiect serios nu a fost realizat de PSD-ALDE prin cele trei guverne şi
cei 70 de miniştri pe care i-a rotit la Palatul Victoria. Nu ne aşteptăm la lucruri mai bune pentru anul 2019, de aceea vom face
democratic și constituțional tot ce depinde de noi pentru a stopa această guvernare nefastă pentru ţară.
Vă mulţumesc,
Deputat
Robert Sighiartău
***
Vestul se mobilizează, Estul stagnează!
Stimați colegi,
La doi ani de la preluarea puterii politice în România, Partidul Social Democrat a reușit contraperformanța să alunge
investitorii străini, să îndatoreze țara la un nivel istoric, dar cel mai important și grav totodată, Partidul Social Democrat a creat
și alimentat o ruptură în societate prin obsesia manifestată pentru modificarea legilor justiției și acordarea amnistiei și grațierii.
În timp ce interesele lui Liviu Dragnea țin România în loc, în timp ce autostrăzile și spitalele regionale sunt blocate la
stadiul de discuții, iar extinderea metroului Bucureștean, finalizarea Centurii Bucureștiului, Centurii Iașului și a alor mari
municipii reședință de județ este incertă până la Sfântul Așteaptă, Vestul iată că s-a mobilizat!
Patru județe: Arad, Bihor, Cluj, Timiș, modele de administrații liberale de succes au decis să depășească orgolii locale
și regionale și să nu mai aștepte nimic de la București!
Au ales că vor mai mult decât au realizat deja și au înțeles că doar colaborând la nivel județean pot obține foloase
reciproce și infrastructura rutieră, sportivă și medicală modernă nu mai reprezintă un moft, ci este o realitate în comunitățile
vestice!
Cum putem noi spera în Moldova să construim în folosul regiunii dacă orgoliile și aspirațiile de baroni influenți încă
sunt obstacole serioase, piedici uriașe în calea dezvoltării? Cum putem lucra în folosul moldovenilor dacă Dragos Benea și
Lucian Șova au scos Autostrada Iași-Tg.Mureș din lista de priorități, iar parlamentarii PSD Bacău nu au votat Autostrada
Unirii? Cum putem spera la conlucrare regională, dacă Maricel Popa și Mihai Chirica de peste 2 ani se sabotează reciproc și
sunt obsedați de putere și influență și Iașul stagnează sub domnia PSD?
Ieșenii sunt victime colaterale într-un război intern în cadrul PSD Iași!
Urmăresc atent evoluția proiectelor județene și vă invit să analizați situația Iașului, suprapusă cu discuțiile privind
alegerile din cadrul filialei județene PSD. Este șocant să vedeți cât de mult este corelată și cât de dependent politic este soarta
unui județ cu peste 700.000 de locuitori, de interesele unei găști locale!
Liviu Dragnea rescrie reflexul lui Pavlov cu Maricel Popa în rol principal și putem vedea că de 2 ani de zi, singurele
reflexe politice manifestate de Maricel Popa sunt obediența și trădarea!
Dragnea nu are niciun interes să facă alegeri în PSD Iași pentru că asta ar însemna să pună Iașul pe hartă, să mai aducă
încă o gură de hrănit la masa bogaților și este mult mai comod în economia calculelor politice interne de la București să ai
instabilitate la Iași.
Să fii președinte ales îți dă legitimitatea să ceri fonduri, să ai o bucățică din bugetul de stat pe investiții, uitați-vă la
Bacău, Neamț, Vaslui, unde Buzatu, Arsene și Benea negociază serios cu Dragnea și obțin investiții pentru județele lor!
Atât timp cât Dragnea rămâne șef la PSD lucrurile sunt simple: Maricel Popa va ramâne cățelușul care dă cuminte și
bucuros din coadă că își păstrează privilegiile, iar Iașul va fi efectiv ras de pe harta investițiilor!
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Costel Alexe
***
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Natalitatea scade iar alocațiile copiilor sunt derizorii
Domnule președinte, stimați colegi,
România se situează în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește sumele pentru alocațiile
destinate copiilor. Actuala guvernare rămâne indiferentă la nevoile generaţiei viitoare!
Chiar dacă la începutul anului 2017 această coaliție de guvernare susţinea că alocațiile pentru copii se vor majora,
suntem în luna decembrie 2018 și acest lucru nu s-a întâmplat! Alocația a rămas tot 200 lei pentru copii sub 2 ani și 84 lei pe
luna pentru cei între 2 şi 18 ani.
Opoziția a depus un proiect de lege la Camera Deputaților pentru majorarea acestor alocații, care se pare ca stă uitat în
sertarele prăfuite ale Senatului României. Din anul 2015 nu au mai existat nici un fel de modificări la Legea privind alocația
pentru copii iar natalitatea este în continuă scădere. Declinul s-a accentuat în luna iunie, când s-au pierdut 4.122 locuitori, cu
26,6% mai mulți decât în aceiași lună a anului trecut. Motivul principal este scăderea natalității.
Statul român nu face nimic să îi convingă pe tineri să-şi întemeieze o familie cu copii, pentru că nu le asigură
sucifiente creșe și grădinițe, nu îi sprijină financiar, nu le asigură locuri de muncă, iar de stimularea financiară prin majorarea
alocațiilor nici nu se pune problema!
Liviu Dragnea anunța că va fi lansat un program de încurajare a natalității și citez:” care să dea curaj viitorilor părinți
… România are nevoie de copii”. Oare acest program a fost lansat în spațiul cosmic? Pentru că nimeni nu l-a văzut! Oare care
sunt condițiile generoase de stimulare a natalității? Mii de cupluri așteaptă ca statul să facă ceva pentru cei care își doresc un
copil. Mii de părinți așteaptă ca statul să facă ceva pentru educația și viitorul copiilor lor.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Guvernul PSD-ALDE construieşte pe hârtie spitalele regionale
Stimaţi colegi,
Cred că sunteţi în asentimentul meu că suntem în luna bilanțurilor, a trecerilor în revistă oneste, luna în care avem
curajul să analizăm tot ceea ce s-a concretizat, ce mai este de făcut, momentul în care ne asumăm greșelile, dar și oportunitățile
identificate în interacţiunea cu provocările întâmpinate în acest an. Natura meseriei mă face, recunosc, să fiu sensibilă la
complexa problematică a sistemului sanitar românesc. Sensibilitate care, pentru mulţi profesionişti ai domeniului, se
transformă în frustrare, fie și la o fugitivă lectură a programului de guvernare PSD-ALDE în acest domeniu.
Astfel, putem constata amar că cele mai multe dintre promisiunile populiste, dar nu neapărat utopice, făcute roşu pe
alb, în disperata încercare de a atrage voturi, se pierd în bâlbe administrative, în dezinteres faţă de cetăţeni şi într-o lipsă de
prioritizare a nevoilor românilor, soră cu inconştienţa. Promisiuni neacoperite de o previziune bugetară corectă şi sănătoasă şi
amânate prin abracadabrante artificii birocratice.
Pornind de la experiența unor state precum Norvegia, Italia sau Franţa, Guvernul PSD-ALDE şi-a propus înfiinţarea
unui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții din care un un procent majoritar să fie alocat sănătăţii, prin construcția unui
ipotetic spital metropolitan și a opt spitale regionale. Printr-un memorandum, la 1 noiembrie 2017, s-au şi demarat, pe hârtie,
procedurile necesare pentru construirea a cinci spitale regionale în Timişoara, Târgu-Mureş, Constanţa, Brăila-Galaţi şi
Braşov. Ulterior, Ministerul Sănătaţii ne anunţa cu mândrie că proiectele spitalelor regionale Cluj, Craiova și Iași, care urmau
să fie finanţate din fonduri europene, sunt într-o fază avansată de pregătire.
Entuziasmul declarativ al acestui guvern este, însă, contrazis de realitate. Cele trei spitale regionale aflate într-un
stadiu aproape de concretizare vor fi construite „etapizat”, după cum anunţa recent ministrul Fondurilor Europene. În
traducere liberă, aceste proiecte se amână. Până şi Bruxelles-ul a fost siderat de această crasă dovadă de incompetenţă.
Construcţia celorlalte cinci spitale regionale, care nu au ajuns probabil nici în stadiul de machetă de carton, a fost anunţată
cu fast, însă nu are un termen final de execuţie. Ultimul termen aproximativ dat de un reprezentant oficial pentru Spitalul
Metropolitan se întinde pe 20 de ani. Rea-voinţă? O gravă incapacitate administrativă? O minciună pe care actualii
guvernanţi încearcă să o tărăgăneze până la viitoarele alegeri?
Stimaţi colegi,
Guvernul României a reiterat în iunie 2018, tot pe hârtie, intenţia de a demara proiectul privind construirea Spitalului
Regional Galați-Brăila. Acest centru ar trebui să aibă o capacitate de 800 – 1.000 de paturi, urmând a fi dotat cu heliport şi
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elicopter pentru urgenţe, precum şi cu clinici de specialitate şi centre de cercetare dotate corespunzător. Hotărârea asumată de
Guvernul PSD-ALDE nu precizează, însă, când anume vor începe lucrările și care vor fi sursele de finanţare. Legenda spune
doar că proiectul va fi unul public-privat.
Considerat a doua aglomerare urbană din România după Bucureşti, arealul Galaţi-Brăila se confruntă cu serioase
probleme în ceea ce priveşte sistemul de sănătate. Lipsa unei infrastructuri medicale moderne, suprapopularea spitalelor
existente, subfinanţarea paturilor, slaba dotare cu aparatură medicală sunt doar câteva dintre problemele stringente cu care
se confruntă aceste comunităţi. Un spital regional ar decongestiona celelalte unităţi sanitare spre care acum sunt direcţionate
cazurile grave cu care se confruntă gălățenii și brăilenii. Este de neconceput ca pentru o populaţie atât de numeroasă singura
soluţie în cazurile medicale dificile medical să fie trenul spre Bucureşti, Târgu Mureș sau Iaşi. Nu putem discuta doar despre
o lipsă de viziune şi de interes în acest caz, ci putem să afirmăm cu tărie că acest guvern dă dovadă de o gravă lipsă de
responsabilitate.
Fără a politiza un demers absolut lăudabil, remarc că, în paralel, în România, la București, se construieşte, de la
zero, un spital exclusiv din fonduri private şi sponsorizări. Stimaţi colegi, sătui de promisiuni şi dezgustaţi de condiţiile din
spitale, românii cu iniţiativă îşi construiesc spitalul pe care cred că îl merită. Își dăruiesc speranță. Un exemplu că se poate,
în timp ce guvernanții, cu toate pârghiile necesar, nu pot să desăvârşească proiecte de acest tip, pentru că Guvernul PSDALDE se dovedește incapabil nu să atragă fonduri, ci să acceseze măcar banii care i s-au oferit.
Deputat
Antoaneta Ioniţă
***
TVR-ul a ajuns o anexă la PSD!
Din anul 2017, TVR-ul primește bani din partea statului pentru a nu intra în faliment. Anul trecut televiziunea a primit
1 miliard de lei, sumă cheltuită netransparent fapt care mă îngrijorează, deoarece în loc să folosească banii pentru investiții sau
proiecte care să aducă bani prin sponsorizări sau rating, conducerea alege să realizeze programe și să plătească invitați cu zeci
de mii de euro de pomană. Fac asta doar pentru a avea o scuză că au făcut ceva un an și că au folosit banii primiți în mod util.
Din păcate, ultimul lucru nu s-a dovedit a fi și adevărat.
Raportul de activitate aferent anulu 2017 depus la Parlament arată faptul că Telviziunea Română a reușit să-și acopere
datorii de sute de milioane de lei, însă terminând anul tot cu datorii. Observăm faptul că deși finanțarea din partea statului a
fost una importantă, TVR-ul nu a știut să cheltuiască banii într-un mod benefic pentru ei. În acest an am avut și alte surprize pe
lângă cele pe care le cunoșteam deja: că TVR-ul este plin de datorii și că nu au programe care să atragă audiență sau sponsori.
A apărut scandalul cu Dragoș Pătraru care a acuzat conducerea de presiuni și amenințări și cel cu privire la cheltuirea unor
sume imense de bani într-un mod nejustificat. Un lucru imporant pe care toți ar trebui să îl știe este faptul că prin rezilierea
contractului lui Dragoș Pătraru, TVR-ul i-a plătit suma de 100.000 de euro. Bani ce puteau fi folosiți în alt mod. Din păcate
pentru TVR, au pierdut un om care chiar le creștea audiența.
Conducerea TVR-ului este una caracterizată de trei lucruri: iresponsabilitate, incompetență managerială și
inconștiență. Recent, TVR-ul a cerut tuturor instituțiilor de presă să își dezvăluie sursele de informare, deoarece s-au aflat mai
multe informații din interior. Acest lucru reprezintă o gravă încălcare a principiilor fundamentale ale jurnalismului și meseriei
în sine de jurnalist, respectiv încălcărea legii fundamentale a României – Constituția. Acest gest al TVR-ului este unul fără
precedent pentru una din marile instituții de presă din România și nu vom putea trece cu vederea. Chiar dacă conducerea TVR
este susținută politic de către PSD, vom face tot posibilul să îi îndepărtăm pentru a le da șansa oamenilor competenți să fie
aleși în funcții de conducere. O altă informație importantă este salariul moderatorului TVR care câștigă lunar suma de 6 mii de
euro. De asemenea, Libertatea, sursa care a citat salariului lui Ionuț Cristache într-un articol de presă, divulgă și faptul că
învitații lui, domni respectabili, precum Mircea Dinescu, Ion Cristoiu, Cristian Gheorghe, Marius Pieleanu și Radu Soviani au
avut onorarii ale căror sumă atinge aproximativ 48 de mii de euro. 48 de mii de euro alocați de către stat pentru o televiziune al
cărui rating este dezamăgitor.
Solicit demisia din funcție a doamnei Doina Gradea și a conducerii TVR și totodată le solicit celor din PSD să nu mai
politizeze televiziunea cu astfel de oameni incompetenți și care vor să risipească banii publici, ai cetățenilor.
Cu respect,
Deputat
Șovăială Constantin
***
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Populismul oferă țapi ispășitori, nu soluții
Italia a modificat recent prevederile din Codul Rutier, astfel încât cetățenilor care au rezidență pe teritoriul italian de
mai mult de 60 de zile li se interzice să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate. Prevederile legale au intrat în vigoare
de îndată, fără nici o perioadă în care să li se dea cetățenilor de bună credință posibilitatea de a se pune în regulă.
Efectele legii sunt abuzive, mulți cetățeni români fiind opriți în trafic și amendați cu sume între câteva sute și câteva
mii de euro. Se dovedește astfel o discriminare fățișă împotriva unor cetățeni europeni și o încălcare flagrantă a dreptului la
liberă circulație a persoanelor și bunurilor în interiorul Uniunii Europene.
Prin această inițiativă prost inspirată, Guvernul italian, condus de populiști, se dedă la abuzuri impardonabile. Goana
după bani la buget și tentația facilă de a lovi într-o minoritate sunt semnele unui guvern care nu mai înțelege valorile europene,
valori care ar trebui să ne unească. Populismul este o concepție foarte păguboasă, care nu poate oferi soluții pe termen lung,
nici pentru economie, nici pentru climatul politic, nici pentru pacea socială. Efectele acestei atitudini nu se vor lăsa așteptate și
este de așteptat ca atmosfera din Italia să devină mult mai tensionată pentru românii de acolo.
Solicit pe această cale Guvernului României și în special Ministerului de Externe să intensifice dialogul cu autoritățile
italiene, dar și cu ceilalți parteneri de la nivel european, cum ar fi de exemplu Comisia, pentru a se asigura că drepturile
românilor sunt respectate pe deplin.
Deputat
Mihai Culeafa
***
În România există un profund dezechilibru între puterile statului
Declarațiile pe care le-au făcut la începutul acestei săptămâni Președintele PSD, Liviu Dragnea, reluate și întărite de
premierul de formă al României, doamna Viorica Dăncilă, sunt simptomatice pentru o criză mai profundă a
parlamentarismului în România. Liviu Dragnea, recent demis din funcția de Președinte al Camerei, s-a declarat plictisit de
dezbaterea parlamentară și a decis că legi esențiale precum Codul Penal și Codul de Procedură Penală trebuie modificate rapid,
prin Ordonanță de Urgență a Guvernului. Nu mă voi referi aici la imoralitatea demersului prin care liderii coaliției de
guvernare decid să schimbe legea pentru a se scăpa pe ei înșiși de procesele penale de care sunt vizați. Doresc să atrag atenția
asupra faptului că în România parlamentarismul în sine este în criză.
Din păcate, în țara noastră nu mai există o corectă separare a puterilor în stat. Executivul abuzează de puterile sale
legislative, până la punctul în care întreg Parlamentul a ajuns să fie o simplă anexă a Guvernului. Deși ar trebui să fie, conform
Art. 61, „organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, Parlamentul nostru a capitulat
de multă vreme în fața Executivului. Momentele când Guvernul poate legifera sunt puține și clar definite în legea de căpătâi.
Textul constituțional este clar și, dacă mai era nevoie, a fost explicat pe larg în mai multe hotărâri ale Curții Constituționale.
Chiar și așa, Guvernul român își exercită mult prea des competența de legiferare „cu nerespectarea cadrului constituţional care
o circumstanţiază” (Decizia CCR 1431/2010). Instrumentul Ordonanței de Urgență, creat exclusiv pentru situații de absolută
urgență, a devenit, în fapt, principalul instrument legislativ în țara noastră. O consecință directă a acestei situații este și hățișul
legislativ în care ne sufocăm.
Nu Constituția și nu legea sunt în vinovate pentru criza în care se află parlamentarimul românesc. Clasa politică este
de vină pentru că a tolerat sau a încurajat activ alunecarea treptată către conducerea țării nu prin lege, ci prin dictat. După cum
vedem acum, acest lucru a deschis larg calea pentru abuzuri majore, care pun sub semnul întrebării statul de drept în România
și chiar apartenența noastră la spațiul valorilor îmbrățișate de democrațiile occidentale.
Cred că se impune ca parlamentarii să își ia mai în serios rolul de reprezentanți ai poporului și să lase în Parlament
dezbaterea pe marginea legilor. Este adevărat că dezbaterea parlamentară este un proces de durată. Dar numai acest tip de
dezbatere poate să pună în balanță toate punctele de vedere de la nivelul unei societăți. Nu ar trebui să căutăm căi pentru a
ocoli procedurile parlamentare, ar trebui să abandonăm foarte prostul obicei de a supra-legifera. Ar trebui să avem legi puține
și dezbătute intens, nu multe și adoptate în mod netransparent, în vreun birou ministerial. Numai așa putem salva democrația
românească de la tentația autoritarismului dominat de Executiv și numai așa putem avea cu adevărat o pace socială pe termen
lung.
Deputat
Ionuț Stroe
***
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 Întrebări
Adresată domnului Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării și Inovării
Măsuri privind reducerea migrării cercetătorilor români peste hotare
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Cercetare-Dezvoltare-Inovare, se prevede creșterea bugetului
alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, dar și crearea cadrului necesar pentru finanțarea activităților de cercetare, publice
și private pe baza planurilor multianuale. De asemenea, se propune un sistem de finanțare de tip top-down, cu implementare de
tip bottom-up, pentru a permite atât dezvoltarea de noi tehnologii, cât și stabilizarea absolvenților de studii universitare și
reducerea migrării cercetătorilor români peste hotare. Cu toate acestea, potrivit Eurostat, numărul românilor cu studii
universitare și post-universitare care locuiesc în alt stat decât cel în care s-au născut era cu 144% mai mare în 2017 față de
2008. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Există la nivelul Ministerului studii de impact privind efectele migrației tinerilor, în special a celor cu studii
universitare și post-universitare?
 Ce măsuri au fost luate de guvernarea PSD-ALDE în vederea stabilizării absolvenților de studii universitare și a
reducerii migrării cercetătorilor români peste hotare?
 În ultimii doi ani, ce programe de finanțare au fost accesibile pentru activități de cercetare cu potențial de reducere a
migrării cercetătorilor români peste hotare?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Care mai este soarta proiectelor de digitalizare a conținutului cultural?
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Politici în domeniul comunicațiilor. Convergență digitală, sunt
enumerate măsuri de utilizare a tehnologiilor informaționale în domeniul culturii, printre care: modernizarea sistemului
cultural și trecerea la digitalizarea conținutului cultural din biblioteci, arhive şi creaţii audiovizuale și muzee; digitalizarea
conţinutului cultural specific comunităţilor române etc.
În anul 2011, începuse un proiect ambițios de digitalizare la nivel național, DacoRomanica.ro, cea mai importantă
bibliotecă digitală românească ce oferea acces la peste trei milioane de pagini de carte scanate. Deși portalul dacoromanica.ro
își propunea atunci să devină un veritabil centru virtual al păstrării și dezvoltării culturii românești, acesta nu a funcționat decât
câțiva ani. După alți câțiva ani, portalul dacoromanica.ro devine digibuc.ro, Biblioteca Digitală a Bucureştilor. Dar, chiar și
așa, portalul tot nu funcționează. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 În ce măsură și mai ales cum susține Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale proiectele de digitalizare?
 Care au fost motivele reale pentru care a fost abandonat proiectul de digitalizare și a fost dezactivată baza de date
Biblioteca Digitală?
 În ce stadiu se află celelalte proiecte asumate prin programul de guvernare a PSD-ALDE de digitalizare a culturii?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***

54

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 35 - 2018
Săptămâna 10 – 14 decembrie 2018
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Interoperabilitatea sistemelor informatice de la nivelul autorităților publice locale și centrale
Stimate domnule ministru,
Funcționarea unor sisteme informatice bine puse la punct este esențială pentru reducerea birocrației și pentru
îmbunătățirea serviciilor destinate cetățenilor.
Având în vedere acest aspect, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți există o
strategie națională privind interoperabilitatea sistemelor informatice din aministrația publică, precum și în ce măsură sistemele
operate de autoritățile publice locale și cele centrale sunt conectate, în acest moment, putând oferi servicii de calitate
cetățenilor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Măsurile avute în vedere pentru protejarea producătorilor
certificați de vin împotriva comerțului cu vin contrafăcut
Stimate domnule ministru,
În fiecare an, producătorii de vin din România, și în special micii producători, au foarte mult de suferit din cauza
comercializării, la prețuri derizorii, sub denumirea de vin, a băuturilor fermentate liniștit - BFL, dar și a altor băuturi alcoolice
care nu conțin alcool provenit din fermentația mustului de struguri.
Situația este una deosebit de importantă pentru județul Alba, deoarece aici există o tradiție îndelungată și importantă a
fabricației vinului. Produsele contrafăcute afectează atât marii producători industriali, cât și numeroși producători locali, care
se străduiesc să ducă mai departe o tradiție locală, dar se văd scoși de pe piață din cauza prețului derizoriu al acestor falsuri.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați ce măsuri ați întreprins în anul 2018
pentru limitarea comercializării de vin contrafăcut, din import și din producția internă, precum și ce efecte au avut aceste
măsuri. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată: domnului Gigi Dragomir, președintele Agenției Naționale a Resurselor Minerale
Nivelul redevențelor miniere și petroliere la nivelul României și al statelor UE
Stimate domnule președinte,
Modificarea Legii redevențelor este un proces legislativ deosebit de important pentru România, deoarece va înlocui
actualul sistem de taxare a exploatării resurselor, stabilit în anul 2004.
În acest context, vă rog, domnule Președinte, să aveți amabilitatea să îmi comunicați o situație comparativă, între
România și celelalte state membre UE, a nivelului redevențelor miniere și petroliere, pe fiecare categorie de resurse minerale și
tip de zăcământ, în parte.
Menţionez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei
Taxa pe centrala termică de apartament
Stimate domnule președinte,
Instituția pe care o conduceți a lansat, recent, în spațiul public, o discuție despre introducerea unei taxe de poluare
pentru centralele termice de apartament. Dacă în cazul unui oraș precum Bucureștiul, montarea unei centrale termice
individuale este o chestiune de alegere, proprietarul imobilului fiind cel care decide dacă vrea să fie racordat la rețeaua
centralizată de termoficare, sau vrea să se debranșeze de la această rețea și să-și monteze o centrală individuală, în cazul altor
orașe, precum Alba Iulia, montarea unei astfel de centrale este singura posibilitate de obținere a confortului termic, deoarece
sistem centralizat de termoficare nu mai există de mai bine de 10 ani.
În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați, domnule președinte, care vor fi criteriile luate în calcul la stabilirea acestei
taxe pe centrala termică de apartament și dacă cei obligați să-și monteze o astfel de centrală, din lipsa sistemului centralizat de
termoficare, vor beneficia de bonificații la plata acestei taxe.
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Programe pentru stimularea ecoturismului
Stimate domnule ministru,
Evoluţia continuă a societăţii în care trăim are efecte devastatoare asupra mediului înconjurător. Datorită ultimelor
descoperiri şi a tehnologiei, multe zone îndepărtate au devenit accesibile, fapt care a dus la o dezvoltare masivă a segmentului
de turism. În absenţa unui management corespunzător, zone naturale sensibile din punct de vedere al ecosistemului sunt
ameninţate cu dispariţia după intervenţia necontrolată a omului. Comunităţile locale şi cultura pot fi şi ele influenţate negativ
de afluxul masiv de turişti care aduc cu ei şi un stil de viaţă diferit.
În Maramureş, judeţul de unde vin eu, mai sunt zone precum Valea Izei, Valea Vişeului sau Ţara Lăpuşului în care
natura este încă neatinsă, iar tradiţiile şi portul păstrate cu sfinţenie.
Ecoturismul ar putea constitui o alternativă viabilă de dezvoltare economică pentru comunităţile care nu au alte
activităţi generatoare de venit şi chiar ar putea să fie un excelent instrument educativ pentru protejarea mediului înconjurător.
În acest context, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica dacă există programe sau proiecte pentru stimularea
ecoturismului, dacă nu, ce aveţi în vedere pentru a stimula acest segment al turismului care poate genera numeroase beneficii
pentru România.
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Repatrierea românilor decedaţi pe cheltuiala statului român
Domnule ministru,
Potrivit Legii nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Afacerilor Externe poate utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru plata cheltuielilor
de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de
repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul.
Această prevedere, care merită salutată, nu pare a fi pusă în aplicare în spiritul şi litera legi, având în vedere faptul că
din mai multe state europene sau din exteriorul comunităţii europene se reclamă faptul că sute de români decedaţi nu pot fi
aduşi acasă din considerente economice – costurile variază între 4.000 şi 10.000 de euro. Mizând pe profesionalismul şi
experienţa dumneavoastră deosebită, vă solilcit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Câţi români au beneficiat în anii 2017-2018 de facilitatea legală prevăzută de art. 15 din Legea nr. 198 din 21
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octombrie 2008, prin acoperirea cheltuielilor de repatriere?
- În condiţiile în care pe pagina electronică a Ministerului Afacerilor Externe nu este detaliată procedura prevăzută
de lege, iar unele consulate, deşi au resurse financiare pentru a sprijini familiile fără resurse, nu se obosesc să le utilizeze, vă
solicit să precizaţi dacă anticipaţi să detaliaţi întreaga procedură pe portalul MAE şi să creaţi un spaţiu de transparenţă pentru
aceste fonduri.
- Vă solicit să precizaţi dacă aţi evaluat şi posibilitatea existenţei unei convenienţe interesate între unii funcţionari
români din secţiile consulare şi unele case funerare, care prestează servicii de profil? În multe situaţii, cetăţenii români se
plâng de faptul că secţiile consulare se comportă ca adevărate agenţii funerare, iar personalul consular ca adevăraţi agenţi de
vânzări pentru firmele cu profil funerar. Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Asigurările de călătorie înşelătoare, care nu acoperă niciun risc important
Domnule ministru,
În ultimii ani, la nivelul agenţiilor de turism din România s-a dezvoltat un obicei extrem de nociv şi înşelător pentru
consumatorii de pachete turistice care cumpără vacanţe sau sejururi scurte în străinătate. Astfel, prin aşa-zise colaborări,
extrem de greu de descifrat, agenţiile de turism includ în pachetele turistice şi aşa-zise „asigurări de călătorie”, pe care le emit
chiar agenţiile de turism. Astfel, deşi consumatorii de servicii turistice plătesc sume importante pentru poliţele de asigurare,
atunci când riscul se produce constată că nu sunt protejaţi nici împotriva îmbolnăvirii, nici împotriva accidentărilor şi nici
măcar împotriva decesului/repatrierii. În nenumărate situaţii în care a survenit decesul persoanei asigurate, familia acesteia
constată că poliţa de asigurare validă nu acoperă repatrierea decedatului, pentru a fi înmormânt în România. Costurile
repatrierii urcă, în cele mai multe situaţii, la peste 4 mii de euro şi ajung până la peste 10 mii de euro. Faţă de situaţia expusă,
vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări:
- Vă rog să precizaţi dacă sunteţi informat asupra acestei înşelătorii orchestrate de agenţiile de turism, împreună cu
unii asigurători obscuri, şi ce măsuri aţi întreprins pentru eliminarea acestui tip de practici?
- Vă solicit să îmi prezentaţi un plan de măsuri privind eliminarea practicilor înşelătoare la care apelează agenţiile
de turism, mai ales atunci când vând sejururi de scurtă durată sau vacanţe în străinătate.
- Vă solicit să precizaţi dacă aţi demarat un grup de lucru, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea
identificării tuturor problemelor întâmpinate de cetăţenii români care cumpără pachete turistice prin intermediul agenţiilor de
turism?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Înghețarea unor drepturi salariale și suspendarea angajărilor în anul 2019
Domnule ministru,
În luna octombrie, ministrul Finanțelor Publice, domnul Eugen Teodorovici, a transmis domnului Jeppe TranholmMikkelsen, Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, propuneri privind politica bugetară, astfel încât Guvernul să se
poată încadra în limitele deficitului bugetar de 3% din PIB. Astfel, între măsurile propuse se regăseau: înghețarea salariilor
pentru personalul bugetar (”freezing the gross salary for public employees”) și înghețarea totală a angajărilor în sectorul
public. Atât Ministrul finanțelor, cât și prim-ministrul Viorica Dăncilă, au infirmat aceste decizii, deși documentul transmis
Consiliului UE purta semnătura membrilor Guvernului României.
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Vineri, 7 decembrie 2018, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Surprinzător sau nu, prin acest document se
propune ca ”începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda
lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna
decembrie 2018.” De asemenea, potrivit aceluiași proiect, se propune înghețarea angajărilor în sistemul public ”începând cu 1
ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2019, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar
vacante din instituţiile şi autorităţile publice”. În acest context, în care Guvernul propagă informații contradictorii la nivelul
UE și în plan național, vă solicit să aduceți următoarele clarificări:
- Având în vedere că același proiect prevede și obligarea ordonatorilor de a se încadra în anumite
plafoane de cheltuieli de personal, încă necunoscute, vă solicit să precizați dacă acest lucru presupune și concedieri?
- În condițiile în care nu toate categoriile de angajați vor avea sporurile, indemnizațiile, primele și
alte categorii de venituri salariale înghețate, vă solicit să explicați cât de puternic se vor adânci discriminările salariale?
- Vă solicit să clarificați dacă în anul 2019 gărzile efectuate de medici vor fi plătite corespunzător?
- Vă solicit, de asemenea, să precizați care va fi plafonul de cheltuieli de personal pentru anul 2019
și dacă prin legile bugetare veți asigura credite bugetare, încă de la începutul anului, pentru plata integrală a salariilor din
sectorul public?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Solicitare de informații privind evoluția stocului de datorie publică
și dobânzile în sarcina datoriei (2012-2018)
Domnule ministru,
Guvernul României, în special Ministerul Finanțelor Publice, comunică constant date privind datoria publică a
României, raportând valoarea acesteia la un Produs Intern Brut care are o structură extrem de volatilă și discutabilă. Ca
pondere în PIB, datoria publică crează iluzia că România se situează la un nivel confortabil față de criteriul de convergență
nominală stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Din păcate, Ministerul Finanțelor Publice nu recunoaște că, pentru nivelul de
dezvoltare al țării noastre, nivelul de stres al datoriei publice nu este de 60% din PIB, ci la 40% din PIB. În eventualitatea
declanșării unor factori externi sau interni care să determine o stagnare a PIB, acest nivel se va depăși în maximum 2 ani.
Pentru acest motiv, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Solicit o situație sintetică (an/datorie publică brută la 31 decembrie) care să reflecte evoluția stocului de datorie
publică în perioada 31 decembrie 2011 – 1 decembrie 2018.
- Solicit o situație sintetică care să reflecte dobânzile anuale plătite din bugetul general consolidat în sarcina datoriei
publice pentru anii 2012-2018.
- Vă solicit o situație sintetică cu privire la structura datoriei publice pentru anii 2012-2018 pe surse de finanțare:
intern/extern, leu/valută.
- Vă solicit să precizați în ce an, din anii următori, se va înregistra cea mai mare sarcină de refinanțare a datoriei
publice?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată domnului Eugen OrlandoTeodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Sumele încasate de Primăria Siret din impozitul pe venit
Stimate domnule ministru,
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, Orașul Siret
a beneficiat de influențe pozitive la impozitul pe venit de 3.316 mii lei. Imediat după aprobarea ordonanței de rectificare a
bugetului de stat, s-au succedat mai multe etape, după cum urmează:
1. În termenul prevăzut de lege, Consiliul Local a procedat la inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pentru anul 2018 fiind aprobată prin H.C.L. nr.108/27.09.2018.
2. După rectificarea bugetului local s-a trecut la angajarea unor cheltuieli ce nu mai suportau amânare (cheltuieli din
contracte de lucrări, contracte de prestări servicii, achiziții de dotări independente, rate și dobânzi bancare, cofinanțări la
proiecte europene).
3. După o lună s-a constatat cu stupoare că din veniturile estimate de Ministerul de Finanțe și “promise” prin
ordonanța de urgență, au fost încasate sume infime. Situația va fi aceeași până la sfârșitul anului, din discuțiile purtate cu
personalul Trezoreriei Siret rezultând că sumele ce vor fi încasate se ridică la maximum 600 mii lei, adică aproximativ 18%
din suma prevăzută în ordonanță (aceste sume nefiind gestionate de primărie, nu este posibilă o prognoză exactă).
Urmarea periculoasă a acestei situații nedorite se materializează în:
- adâncirea crizei financiare a instituției (deja aflată la cote alarmante);
- iminenta intrare în faliment a instituției în contextul neplății la termen a furnizorilor și a băncilor.
În consecință, pentru eliminarea efectului devastator pe care l-ar putea avea diminuarea sumelor de care beneficiază
Orașul Siret în baza O.U.G. nr.78/2018, pentru ieșirea din impas o soluție ar fi ca diferența de 2.716 mii lei să fie prevăzută la
sume pentru echilibrarea bugetelor locale, la următoarea rectificare bugetară. În acest context, vă întreb, domnule ministru,
cum este posibilă existența unei diferențe atât de mari între sumele pe care le-ați estimat și cele pe care le-a primit, efectiv,
Primăria Siret. Menționez că solicit răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Teodor Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Contribuția României la consolidarea mass-media independentă în Republica Moldova
Stimate domnule ministru,
În primul rând, aș vrea să îmi exprim aprecierea față de activitatea Agenției de Cooperare Internațională pentru
Dezvoltare RoAid, care în ultimul an a devenit mult mai vizibilă în Republica Moldova. Am urmărit cu atenție evoluția acestei
agenții și mă bucur că proiectele de dezvoltare finanțate de aceasta în Republica Moldova sunt comunicate mai bine. Îmi
exprim speranța că proiectele derulate de Agenția RoAid vor contribui la o apropiere reală a Republicii Moldova de România
și Uniunea Europeană. În același timp, consider că România ar trebui să ajute mai mult la consolidarea mass-media din
Republica Moldova deoarece o presă independentă și o societate civilă puternică sunt vectorii democrației și europenizării
Republicii Moldova. România și-a asumat susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin furnizare de asistență
financiară și tehnică atât Guvernului Republicii Moldova, cât și autorităților publice locale, dar și ONG-urilor prin Agenția de
Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid din subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectele finanțate de agenția RoAid sunt benefice Republicii Moldova, fapt apreciat și de beneficiari. Cred că se
impune însă gândirea unui program de finanțare dedicat consolidării mass-media libere și independente în Republica Moldova.
Din analiza proprie, dar și în urma consultărilor cu reprezentanții mass-media și societății civile, am ajuns la concluzia că presa
independentă din Republica Moldova se confruntă cu mari provocări.
Pe lângă problemele de finanțare ale instituțiilor mass-media, mai există și fenomenul propagandei mediatice rusești.
Din cauza problemelor de acces la finanțare, multe produse media autohtone de calitate sunt pe cale de dispariție. Astfel,
cetățenii Republicii Moldova continuă să se informeze din surse mass-media produse la Moscova. Conform studiului
”Fenomenul propagandei ruse în mass-media online din Republica Moldova” realizat de Institutul pentru Politici și Reforme
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Europene, care a analizat conținutului știrilor pe parcursul ultimilor ani, publicate de trei surse media on-line rusești prezente
în Republica Moldova (Sputnik.md, KP.md, Vedomosti.md), acestea promovează activ informații manipulatorii care propagă
interesele Kremlinului în spațiul mediatic din Republica Moldova. Tocmai această propagandă mediatică împiedică apropierea
Republicii Moldova de România și Uniunea Europeană. Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog să aveți amabilitatea
să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care sunt proiectele finanțate de agenția RoAid ce vizează consolidarea mass-media din Republica Moldova ?
2. Considerați oportună introducerea unui program de finanțare pentru a contribui la dezvoltarea mass-media în R.
Moldova și facilitarea colaborării între jurnaliștii din România și Republica Moldova?
Solicit răspuns în scris, pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.
Cu deosebit respect,
Deputat
Matei-Adrian Dobrovie
***
Adresată domnului George Ciamba, ministrul Afacerilor Europene
domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Problema autoturismelor din Italia
Stimați miniștri,
Având în vedere cele întâmplate în Italia cu privire la confiscarea în masă a autoturismelor înmatriculate în țara
noastră ale românilor din Italia, vă solicit să interveniți pentru a rezolva această problemă. Sunt încălcate drepturi
fundamentale ale omului, regăsite în Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului, precum dreptul la libera circulație sau
dreptul la proprietate. Totodată, Italia este în U.E și ar trebui să ia act de Tratatul Uniunii Europene și să nu își bată joc de
drepturile și libertățile cetățenilor români. Am rugămintea de a-mi răspunde la următoarele întrebări:
1. Ce măsuri ați întreprins din data de 4 decembrie până în prezent pentru a se rezolva această problemă?
2. Cum își vor recupera românii pagubele produse de statul italian?
3. Ați luat legătura cu reprezentanți ai Comisiei Europene sau cu reprezentanți ai Consiliului pentru a interveni în
această problemă?
Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată.
Cu respect,
Deputat
Consantin Șovăială
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Problema legitimațiilor de student
Stimată doamnă ministru,
Am fost sesizat cu privire la faptul că Universitatea București nu mai oferă legitimații studenților care le-au pierdut sau
le-au fost furate pe motiv că nu mai au și că Ministerul Educației Naționale nu mai emite astfel de documente. Conform
legislației în vigoare, indiferent de cauză, că și-a pierdut legitimația sau i-a fost furată, facultatea se obligă de a-i da un duplicat
după ce acea persoană îndeplinește toate condițiile. Din păcate, această problemă nu este una nouă, ci mai veche, de vreo 2-3
ani Universitatea București își bate joc de studenți. La Facultatea de Litere zeci de studenți așteaptă ca cererile lor să fie
aprobate de către decan sau rector pentru a primi noile legitimații.
Vă solicit să trimiteți corpul de control al Ministerului Educației Naționale și să îmi raportați care au fost problemele și
ce soluții s-au implementat pentru rezolvarea lor. Totodată, vă sugerez să faceți astfel de controale în toate universitățile din
Bucureși și din țară.
Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată.
Cu respect,
Deputat
Constantin Șovăială
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Corupția de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Craiova
Stimată doamnă ministru,
Spitalul Județean de Urgență Craiova de un an se confruntă cu nenumărate probleme: lifturi care cad cu bolnavi, lipsa
de medicamente, medici care iau șpagă, gândaci sau bacterii periculoase cu care pacienții pleacă din spital. Ultima ispravă este
a unei liftiere care a cerut ,,șpagă’’ cadourile copiilor de la oncologie. Sunt convins că aveți cunoștință de acest caz, mediatizat
în toată mass-media, însă nefiind luată vreo măsură. Poate pentru simplul fapt că ar fi fost și ea numită politic sau o fi da bani
la concurs pentru postul de liftieră și l-ar îngropa astfel pe managerul instituției dacă acesta ar lua hotărârea de a o da afară.
Vă solicit să trimiteți corpul de control și să demarați concedierea managerului numit politic și a doamnei. Sunt sigur
că nu este primul caz, ci doar unul care a putut fi mediatizat. Totodată, am rugămintea de a-mi trimite lunar rapoartele ce țin de
verificărea acestui spital cu probleme.
Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată.
Cu respect,
Deputat
Constantin Șovăială
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Proteste ale transportatorilor privind restituirea supraacizei la motorina
Conform unui comunicat al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), transportatorii
români vor declanşa proteste dacă autorităţile nu respectă legislaţia privind restituirea supraaccizei la motorină. „UNTRR
solicită Guvernului, MFP (Ministerul Finanţelor Publice, n.r.) şi MT (Ministerul Transporturilor, n.r.) respectarea OUG 25/
2018 şi HG 549/ 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a unei părţi din supraacciza la motorină, în caz
contrar transportatorii rutieri români vor declanşa proteste în linie cu cele din Bulgaria şi Franţa. Firmele de transport rutier din
România stau cu dosarele depuse pentru restituirea supraaccizei, însă blocajul instituţional nu permite realizarea de plăţi către
transportatorii rutieri" conform comunicatului.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
- Ce măsuri va lua Ministerul pentru a soluționa cât mai repede această situație?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Conform EUROSTAT, România este pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate
În anul 2016, România a alocat cel mai mic procent din PIB (5%), din Uniunea Europeană, pentru sănătate, conform
datelor publicate de Oficiul european de statistică (Eurostat). În comparație cu alte state: Bulgaria a alocat în 2016 o cotă de
8,23% din PIB pentru sănătate, Cehia - 7,14% din PIB, Ungaria - 7,36% din PIB, şi Polonia - 6,52% din PIB. Având în vedere
cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri va lua Ministerul Sănătații în ceea ce priviște această situație?
2. Cum este posibil ca România să se afle pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile pentru
sănătate?
Solicit răspuns în scris și oral.
Deputat
Cu deosebită stimă,
Pavel Popescu
***
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Un nou termen pentru deschiderea circulației pe loturile 3 și 4 din autostrada Lugoj – Deva
Domnul ministru, Lucian Șova, a vizitat cele două șantiere, loturile 3 și 4 din autostrada Lugoj – Deva, și a declarat:
„pot să spun că doar generalul iarnă a rămas dușmanul nostru în acest timp, dar am speranța că în primăvară timpuriu lucrările
vor fi reluate. Am asigurare de la constructori că vor susține în continuare șantierele, astfel ca cele două loturi, repede, în
primăvara anului viitor să fie date în exploatare. Trebuie să recunosc că ce am găsit aici mi-ar fi plăcut să găsesc în primăvara
anului. Sper că au remediat problemele și cei de la Comsa, astfel încât ambele loturi de autostradă să fie deschise în primăvara
anului viitor”. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este termenul exact de deschidere a circulației pe loturile 3 și 4 din autostrada Lugoj – Deva, având în vedere
că a fost amânat încă o dată?
2. Ce asigurări pot fi date de către Minister că acest nou termen va fi respectat?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor
Proteste ale transportatorilor privind restituirea supraacizei la motorina
Conform unui comunicat al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), transportatorii
români vor declanşa proteste dacă autorităţile nu respectă legislaţia privind restituirea supraaccizei la motorină. „UNTRR
solicită Guvernului, MFP (Ministerul Finanţelor Publice, n.r.) şi MT (Ministerul Transporturilor, n.r.) respectarea OUG 25/
2018 şi HG 549/ 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a unei părţi din supraacciza la motorină, în caz
contrar transportatorii rutieri români vor declanşa proteste în linie cu cele din Bulgaria şi Franţa. Firmele de transport rutier din
România stau cu dosarele depuse pentru restituirea supraaccizei, însă blocajul instituţional nu permite realizarea de plăţi către
transportatorii rutieri" conform comunicatului.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Ce măsuri va lua Ministerul pentru a soluționa cât mai repede această situație?
2. Ia în considerare Ministerul eliminarea supraaccizei la carburanţi începând cu 1 ianuarie 2019?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Cetățeni români în Italia cu autoturisme înmatriculate în țară
Autoritățile italiene au modificat recent textul Codului rutier, interzicând persoanelor care au rezidența în Italia de mai
mult de 60 de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate. Cu referire la această problemă ați comunicat
următoarele: "Autorităţile române urmăresc cu atenţie subiectul modificărilor legislative introduse în legislaţia rutieră italiană
prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada României la Roma a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă
autorităţile italiene de resort pentru a obţine clarificări cu privire la sfera de aplicare a prevederilor legislative. Misiunea
diplomatică de la Roma şi oficiile consulare române de pe teritoriul Italiei acţionează pentru a preîntâmpina posibile
discriminări ale cetăţenilor români şi vor acorda asistenţă consulară în cazul în care se vor constata măsuri abuzive din partea
autorităţilor locale în aplicarea noilor prevederi legislative. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români, Ambasada României
la Roma a circulat în mediul on line informaţii cu privire la noile reglementări". Având în vedere cele prezentate, vă rog să
menționați:
- Ce alte modalități de sprijin a cetățenilor români aveți în vedere, în afara informării on line? Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Pavel Popescu
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Grupul de lucru mixt cu CNMR
Reprezentanții Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României au avut vineri, în data de 07.12.2018 o întâlnire de
lucru cu reprezentanții Ministerului Educației cu scopul îmbunătățirii calității actului educațional. Așadar, ca rezultat al
întâlnirii de lucru se propun următoarele: ”susţinerea de către CNMR a procesului de consultare, dezbateri şi oferirea de puncte
de vedere în construirea unui nou cadru legislativ privind sistemul educaţional; susţinerea de către CNMR a propunerii
ministrului educaţiei naţionale privind introducerea unui pachet integrat de servicii digitale pentru predarea lecţiilor. Această
propunere vizează adaptarea sistemului de învăţământ la procesul de dezbatere, interacţiune şi de folosire a imaginii ca mijloc
suplimentar de uşurare a acumulării de cunoştinţe; susţinerea CNMR pentru propunerea ministrului educaţiei naţionale privind
introducerea sistemului diferenţiat de examinare la bacalaureat; susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru înfiinţarea în
cadrul MEN la propunerea reprezentanţilor CNMR pentru diaspora, a unui serviciu dedicat relaţiei cu românii din diaspora, în
scopul simplificării procesului de recunoaştere a diplomelor şi susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru crearea unei
Platforme Naţionale Online cu locurile de muncă disponibile pentru tinerii care lucrează în străinătate.
De asemenea, au mai fost stabilite susţinerea ministrului educaţiei naţionale pentru crearea unei Platforme Naţionale
de Resurse Educaţionale Deschise (pentru profesori, elevi, părinţi, mediul de afaceri etc)”. Având în vedere cele prezentate, vă
rog să menționați:
1. Ce informații va conține Platforma Națională de Resurse Educaționale Deschise?
2. Care este termenul estimativ de implementare a acestor proiecte?
3. Cum va funcționa serviciul dedicat relației cu românii din diaspora? Va avea acesta o platformă on line?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Înghețarea salariilor în sănătate
Consiliul de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” va hotărî ce accțiuni va întreprinde în situația în care
reprezentanții Guvernului decid să înghețe salariile de bază și sporurile pentru 2019, declarând următoarele: "Având în vedere
faptul că Guvernul urmează să adopte bugetul pentru anul 2019, în cadrul căruia trebuie să stabilească data pentru creşterile
salariale aferente anului 2019; ţinând cont de proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare existent în spaţiul public,
din care reiese intenţia Guvernului de a-şi încălca obligaţiile asumate în privinţa drepturilor angajaţilor din sănătate, Federaţia
'Solidaritatea Sanitară' respinge categoric intenţia guvernanţilor de a nu a acorda creşterile salariale aferente anului 2019
începând cu 1 ianuarie şi de a restricţiona o serie de drepturi salariale ale angajaţilor din sănătate. Ţinând cont de gravitatea
situaţiei şi de efectele acestor acte normative, Consiliul de Coordonare al Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară' se va întruni
săptămâna viitoare pentru a decide acţiunile cu care trebuie întâmpinate aceste măsuri". Având în vedere cele prezentate, vă
rog să menționați:
- Ce măsuri va lua autoritatea pe care o reprezentați în această situație? Care este modalitatea de a media cerințele
sindicatelor?
Solicit răspuns în scris și oral.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Cereri de autorizare a hotelurilor și pensiunilor
În urma unei conferințe de presă ați declarat următoarele: ''Cred că acordarea acestor vouchere a fost o măsură care a
stimulat turismul în România, o măsură care s-a bucurat de sprijinul societăţilor din domeniu turismului, al asociaţiilor, a fost o
măsură care a avut un caracter social. Să nu uităm că au beneficiat de vouchere peste 1,2 milioane de români, valoarea acestora
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fiind de 1450 de lei, bani care au putut fi cheltuiţi doar în ţară. Mă bucur că am reuşit să prelungim această măsură. Vreau să
vă spun că a mai avut şi un efect secundar, un efect benefic pentru noi, pentru că a crescut cu 10% numărul cererilor de
autorizare din partea pensiunilor, a hotelurilor, raportat la anul 2017. Cu alte cuvinte, am reuşit să scoatem la lumină o bună
parte din economia care funcţiona la negru. Unele pensiuni sau hoteluri s-au înfiinţat în acest an, dar sunt foarte multe care au
lucrat la negru.'' Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați:
1. Aveți o statistică oficială, pe județe, a hotelurilor și pensiunilor ce au activat fără cerere de autorizare?
2. Aveți în vedere și alte măsuri de stimulare a abandonului activității la negru în acest domeniu?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Albina, exclusă din legea zootehniei
De curând, albina a fost exclusă ca specie din legea zootehniei românești. Aceasă decizie presupune producerea unui
mare prejudiciu apiculturii, un sector cu tradiție în România. Asociația Crescătorilor de Albine din România declară
următoarele: ” Această decizie va aduce mari prejudicii acestui sector, cu tradiţii adânci în viaţa şi istoria poporului român şi
care, în ultima perioadă, este supus unor presiuni deosebite: schimbări climatice, depopulări şi mortalitate ridicată, tratamente
fitosanitare, condiţii de piaţă nefavorabile." Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați:
- În această situație, aveți în vedere elaborarea unui program de protecție a apicultorilor români? Solicit răspunsul în
scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Taxa de poluare care se pare că va intra în vigoare anul viitor
Stimată doamnă ministru,
In spațiul public au apărut informații despre noua taxă auto, soferii ar putea fi taxați de două ori, începând de anul
viitor. Prima oară la înmatriculare, în funcție de capacitatea cilindrică, a doua oară când plătesc impozitul, care va crește în
cazul autovehiculelor vechi. Ministerul pe care îl conduceți vrea ca această taxă de poluare să intre în vigoare la începutul
anului 2019. Se știe că tot s-au facut calcule, dar nimeni nu a aflat care va fi suma pe care șoferii o vor plăti.
În prezent, la nivelul Comisiei Europene se discută modificarea Directivei 1999/62/CE prin directiva eurovignetei,
prin care se urmărește implementarea conceptului de plată a taxelor pe kilometru și nu pe timp, așa cum se aplică în prezent în
România.
În acest sens, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați dacă Ministerul Mediului a definitivat noua taxă auto și care
va fi suma pe care o vom plati? Si nu în ultimul rând care este soluția pe care o aveți în vedere pentru taxa pe care ar trebui să
o plătească mașinile care tranzitează și poluează România?
Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Dr. Florin Stamatian
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Reforma la ANAF
Stimate domnule ministru,
Din marea reformă ANAF nu au rămas multe lucruri de restructurat. Informatizarea nu s-a realizat decât parțial.
Reorganizarea pe centre regionale este anulată, creșterea gradului de colectare nu a făcut mulți pași importanți, iar cozile de la
ghișee sunt la fel de mari. In rest peisajul este blocat ca acum câțiva ani.
Recent ați declarat că se va face o analiză a activității ANAF și că se vor lua măsurile necesare pentru îndeplinirea
planului acestei instituții. De asemenea, ați vorbit si de concedirea a peste 3000 de oameni din instituție, în ideea în care la
nivelul țării ar mai trebui angajați încă 2000 de persoane.
În acest sens, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați dacă Ministerul Finanțelor Publice va continua reforma la
ANAF și dacă această reformă se rezumă doar la concedieri masive?
Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Dr. Florin Stamatian
***

 Interpelări

Adresată: domnului Anton Anton, ministrul Energiei
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat
Obiectul interpelării: Starea sistemului energetic național
Stimate domnule ministru,
Noi informații privind starea precară a sistemului energetic național au apărut recent în spațiul public, în special
referitoare la vechimea foarte mare și chiar depășirea perioadei de utilizare a numeroase rețele electrice din compunerea
acestui sistem.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care este gradul de înnoire al rețelelor electrice din
compunerea sistemului energetic național, precum și în ce măsură au fost îndeplinite investițiile programate pentru anul 2018
la modernizarea și extinderea sistemului energetic național.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
***
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Adresată: doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
De către: doamna Tudorița Lungu, deputat
Obiectul interpelării: Disfuncționalități în decontarea abonamentelor pentru transportul școlar
Stimată doamnă ministru,
În ultima perioadă, am avut o serie de întâlniri cu organizații ale tinerilor din județul Bacău, care mi-au semnalat o
serie de disfuncționalități în ceea ce privește modul în care sunt decontate abonamentele pentru transportul școlar, în special
pentru elevii care urmează cursurile liceale. Din discuțiile purtate a reieșit faptul că nu puține sunt situațiile în care tinerii care
doresc să meargă la liceu se confruntă cu situația nedorită de a scoate bani din buzunar pentru transportul zilnic spre unitățile
de învățământ. Pentru mulți dintre aceștia, sumele suportate de familii reprezintă o adevărată problemă, ceea ce face ca unii să
abandoneze școala și, implicit, să-și diminueze șansele unei cariere și a unei vieți decente.
Potrivit legislației în vigoare, elevii care sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la școală pe distanțe de până la 50
de kilometri pot beneficia de decontarea integrală a abonamentelor lor de transport rutier. Tot în teorie, transportatorii au
obligativitatea să respecte tarife maxime la stabilirea prețurilor acestor abonamente, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.
863/2016, însă tarifele au fost valabile până la 1 septembrie 2017. Tot teoretic, tarifele maximale aplicate în anul școlar 20162017 de transportatorii rutieri pentru stabilirea prețurilor abonamentelor de care pot beneficia elevii care fac naveta urmau să
fie menținute și în următorii doi ani școlari, respectiv până la 1 septembrie 2019. Această neconcordanță legislativă, cu tarife
care au încetat să mai fie aplicabile din 2017, a făcut ca transportatorii să perceapă diferențe de tarif, în condițiile majorării
succesive a prețurilor la carburanți și alte utilități, precum și a impozitelor și taxelor aferente muncii salariaților lor.
Cei care au de suferit din toată această degringoladă sunt tinerii și familiile lor, aflate în imposibilitatea de a-i susține.
Situația este întâlnită mai ales în mediul rural, unde elevii de liceu fac zilnic naveta de zeci de kilometri, în speranța că vor
avea șansa la educație și la un trai mai bun. O țintă tot mai greu de atins!
Potrivit unui raport realizat de Monitorul educației și formării al Comisiei Europene, în România se înregistrează a
treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Suntem pe ultimele locuri la majoritatea
indicatorilor urmăriți și nu a fost atinsă niciuna dintre principalele ținte pentru 2020 pe acest subiect. Neajunsurile care duc la
creșterea abandonului școlar reprezintă, din păcate, un efect care, dincolo de statistici, conturează starea de dezvoltare și de
profesionalizare a unui popor, pe termen mediu și lung.
Aceleași îngrijorătoare statistici ale Uniunii Europene arată că proporția tinerilor români care au cel mult gimnaziu în
segmentul de vârstă 18-24 ani este de 18,1%, față de o medie înregistrată în țările UE de 10,6%, apropiată de ținta de 10%
pentru 2020. În plus, echitatea în educație, decalajul dintre mediul rural și cel urban rămân realități de necontestat, care
vorbesc despre inegalitățile din societate.
În aceste condiții, vă rog să-mi spuneți, doamnă ministru, care este strategia pe care o aveți în vedere pentru
diminuarea abandonului școlar în rândul populației de liceu. Vă rog să precizați dacă aveți în vedere propunerea de a modifica
Hotărârea Guvernului nr. 863/2016, în sensul eliminării plafoanelor maximale care pot fi aplicate și care să permită decontarea
integrală a abonamentelor pentru transportul elevilor navetiști, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să contribuie financiar
și să-și permită continuarea studiilor, spre beneficiul lor, dar și al societății românești, actuale și viitoare.
Rog răspuns scris.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România
 Declarație politică

Declaraţia de la Alba Iulia
Suntem aici, alături de majoritate. Este şi ţara noastră.
Şi totuşi pentru noi este o luptă continuă de supravieţuire. Tot timpul cu garda ridicată, cu ochii în patru pentru a
identifica şi a ne apăra de orice „atacuri” care vin din partea majorităţii.
Pentru că DA, este adevărat, că indiferent de cine este la putere, sau în opoziţie, noi suntem cei de care se pot lua cu
uşurinţă.
Ceea ce ne dorim, şi cerem, sunt acele drepturi pe care Declaraţia de la Alba Iulia le cuprinde, ceea ce România şi-a
asumat prin semnarea diferitelor convenţii şi tratate europene: drepturi şi protecţie pentru minorităţile din România.
Este adevărat că adesea ţara noastră este dată ca exemplu cu privire la respectarea drepturilor minorităţilor, adesea
aceasta este doar o „imagine” , pentru că nu există săptămână, nu există zi, ca cetăţenii români de naţionalitate maghiară sunt
nevoiţi să înfrunte discriminarea.
Este trist că în Europa secolului XXI, care se laudă cu diversitate, clasele cu predare în limba minorităţilor sunt
comasate, şcolile noastre se închid, copii noştri sunt „disciplinaţi” pe stradă să vorbească limba română, sunt agresaţi verbal,
jigniţi, în condiţiile în care şi noi suntem acasă, în ţara noastră.
Din păcate, adesea, acest comportament al majorităţii şi al clasei politice care de cele mai multe ori la cererile noastre
coalizează, ne discriminează, ne îngreunează traiul de zi cu zi , ne face să ne simţim nedreptăţiţi, în condiţiile în care tot ceea
ce ne dorim este fie respectate, în mod real, obligaţiile asumate de Statul Român în timp.
Şi noi ne dorim aceleaşi lucruri ca şi majoritatea: drumuri, autostrăzi, viaţa mai uşoară, locuri de muncă bine plătite,
siguranţă, dar poate în plus, să fim respectaţi şi să ni se respecte drepturile.
Nu cred că cerem mult, iar ceea ce dăm în schimb, ceea ce am dat şi până acum este muncă, construind alături de
majoritate România.
Deputat
Izabella Ambrus
***

67

