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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 iunie 2019)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 24 iunie 2019
Camera Deputaților a adoptat pe articole, luni, 24 iunie, următoarele proiecte de lege:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului (Pl-x
164/2019) - lege ordinară;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 84/2019) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în
sectorul avicol (PL-x 81/2019) - lege ordinară;
4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România (Pl-x 582/2015) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 265/2019) lege organică;
6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PL-x
184/2019) - lege ordinară.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.383/2013 (PL-x 221/2017) - lege ordinară și
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării" (PL-x 97/2019) - lege ordinară au fost retrimise comisiilor de specialitate în vederea redactării de rapoarte
suplimentare.
Plenul Camerei Deputaților a aprobat o notă a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la proiectul de Lege
pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri (PL-x 225/2019).
Președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, domnul deputat
Ionel Palăr, a prezentat în fața plenului o alocuțiune privind Ziua Internațională a Iei.
Camera Deputaților a vacantat, în aceeași zi, mandatele a șase parlamentari care au demisionat ca urmare a câștigării
locurilor în Parlamentul European, după alegerile din 26 mai. Astfel, locurile de deputat deținute de Rovana Plumb, Mihai
Tudose, Viorel Ștefan, Eugen Tomac, Cristian Ghinea și Tudor Ciuhodaru au fost vacantate, deciziile fiind votate în
unanimitate.
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 25 iunie 2019
Camera Deputaților a validat, marți, 25 iunie (186 voturi pentru), mandatele în cazul a șase noi deputați. Locurile au
rămas vacante ca urmare a demisiilor parlamentarilor care au fost aleși în Parlamentul European.
Cei șase noi deputați sunt: Marian Tachianu, în locul doamnei Rovana Plumb, Petru Bogdan Cojocaru în locul domnului
Tudor Ciuhodaru, Alin Ionuț Arsu în locul domnului Cristian Ghinea, Sebastian Costin Moise în locul domnului Eugen
Tomac, Florin Mircea în locul lui Mihai Tudose și Laura Georgescu care l-a înlocuit pe Viorel Ștefan.
Cei șase noi deputați au depus jurământul de credință.
În aceeași zi, au fost dezbătute pe articole următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea
nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (PL-x 723/2018) - lege organică;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare
a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 128/2017) - lege organică;
3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (PL-x 290/2019) - lege ordinară;
4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 289/2019) - lege organică;
5. Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din 5 decembrie
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1086 din 21 decembrie 2018 (PL-x 483/2018/2019) - lege
organică;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 547/2018) - lege ordinară;
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii (Pl-x 274/2019) - lege ordinară.
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 26 iunie 2019
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 26 iunie, 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 27/2019) - 265 voturi pentru;
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PL-x
184/2019) - lege ordinară – 219 voturi pentru, 43 împotrivă, 3 abțineri;
3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Pl-x 164/2019) - lege
ordinară – 269 voturi pentru, 2 abțineri;
4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x
84/2019) - lege ordinară – 260 voturi pentru, 18 abțineri;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere
în sectorul avicol (PL-x 81/2019) - lege ordinară – 278 voturi pentru;
6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România (Pl-x 582/2015) - lege
ordinară – 276 voturi pentru, 2 abțineri;
7. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (PL-x 290/2019) - lege ordinară – 277 voturi pentru, 2 împotrivă;
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 547/2018) - lege ordinară – 275 voturi pentru, 5
abțineri;
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9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 23/2017) - lege ordinară – 221 voturi
pentru, 1 împotrivă, 53 abțineri;
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 (PL-x
243/2019) - lege ordinară – 262 voturi pentru, 15 impotrivă, 1 abținere;
11. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii
obligaţiilor asumate prin credite (PL-x 10/2019) - lege ordinară – 171 voturi pentru, 94 împotrivă, 11 abțineri;
12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x
395/2017) - lege ordinară – 281 voturi pentru, 1 abținere;
13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii (Pl-x 274/2019) - lege ordinară – 272 voturi pentru, 2 împotrivă; cu raport de respingere din partea Comisiei
juridice;
14. Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare (PL-x 723/2018) - lege organică – 275 voturi pentru;
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 128/2017) - lege organică – 186 voturi pentru,
86 împotrivă, 4 abțineri;
16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 289/2019) - lege organică – 226
voturi pentru, 31 împotrivă, 13 abțineri;
17. Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din 5 decembrie
2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1086 din 21 decembrie 2018 (PL-x 483/2018/2019) lege organică – 273 voturi pentru;
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (PLx 37/2015) - lege organică – 211 voturi pentru, 1 împotrivă, 61 abțineri;
19. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu (PL-x 162/2018) lege organică – 194 voturi pentru, 25 împotrivă, 48 abțineri;
20. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi
din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor
Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate (PL-x 104/2019) - lege organică – 183 voturi
pentru, 78 împotrivă, 5 abțineri;
21. Proiectul de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 125/2019) - lege organică –
269 voturi pentru, 1 împotrivă;
22. Legea privind sistemul public de pensii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.138 din 13 martie
2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.375 din 14 mai 2019 (PL- x 725/2018/2019 - lege
organică - 197 voturi pentru, 70 abțineri;
23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x
265/2019) - lege organică – 236 voturi pentru, 4 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru muncă și
a Comisiei pentru apărare.
Camera Deputaților a luat act de Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru
petiții în semestrul II al anului 2018.
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Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 26 iunie 2019
Parlamentul României a numit-o, miercuri, 26 iunie, pe doamna Renate Weber în funcția de Avocat al Poporului, prin
vot secret cu buletine, (208 voturi pentru, 134 împotrivă) pentru un mandat de cinci ani, la propunerea Grupurilor parlamentare
ale ALDE.
Pentru aceeași funcție a candidat Eckstein Kovacs Peter, la propunerea grupurilor parlamentare ale PNL, USR și UDMR
(109 voturi pentru, 233 împotrivă), precum și domnul Constantin Cătălin Voinea, la propunerea Grupurilor parlamentare ale
PMP (16 voturi pentru, 326 împotrivă).
Camera Deputaților și Senatul l-au nominalizat în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în
domeniul Energiei, membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pe
domnul Marian Neacșu, pentru un mandat de până la 23 aprilie 2020 (262 voturi pentru, 92 împotrivă).
În aceeași zi, a fost adoptată Declarația Parlamentului României privind susținerea noului guvern de la Chișinău și
angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova (270 voturi pentru, 3 împotrivă, 16 abțineri).
Cele două Camere ale Parlamentului au mai adoptat următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prieteni (240 voturi pentru);
2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea
grupurilor parlamentare de prietenie (244 voturi pentru);
3. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi
fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 (259 voturi
pentru, 30 împotrivă, 19 abțineri);
4. Proiectul de Hotărâre privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din funcţia de membru al Colegiului director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (301 voturi pentru, 1 împotrivă, 17 abțineri).
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 28 iunie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1283

din care:
– existente la sfârşitul anului 2018

986

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019

297

1) Dezbătute

179
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

138

– 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

177
33
57
66
21
1
1
1125
505
596
19

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

5

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

3
1
40
40
0

Cele 177 iniţiative legislative votate privesc:
63 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
27 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
29 proiecte de legi
114 propuneri legislative
* În anul 2019 au fost promulgate 120 legi, dintre care 66 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, iar
54 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
Şedinţele din zile de luni, 24, marţi, 25 şi miercuri, 26 iunie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

527
527

din care: - în dezbatere

22

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

22
22

- votate
- la promulgare
- respinse definitive
Retrimise la comisii

R

20
2
4

▪ Cele 22 de iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
4 proiecte de legi
13 propuneri legislative

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

7

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 24 - 28 iunie 2019)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

Pl-x 164/2019 - Lege pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

2.

PL-x 84/2019 – Lege pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

3.

PL-x 184/2019 – Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice

4.

PL-x 81/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie,
incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

5.

Pl-x 582/2015 - Lege privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

6.

PL-x 723/2018 – Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare

7.

PL-x 128/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

8.

PL-x 290/2019 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat

9.

PL-x 289/2019 - Lege pentru modificarea şi completare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

10.

PL-x 547/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea
anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție

11.

PL-x 483/2018/2019 - Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.790 din 5 decembrie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1086 din 21 decembrie 2018

12.

PL-x 23/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

13.

PL-x 37/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum
și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în România

14.

PL-x 162/2018 - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu
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15.

PL-x 243/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010

16.

PL-x 104/2019 - Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale
"Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

17.

PL-x 125/2019 - Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

18.

PL-x 10/2019 - Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaţiilor asumate prin credite

19.

PL- x 725/2018/2019 - Lege privind sistemul public de pensii
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.138 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul
Oficialal României, Partea I, nr.375 din 14 mai 2019

20.

PL-x 395/2017 - Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

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

PL-x 265/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de
stat

2.

Pl-x 274/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii

9

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019

E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară
parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 01 iulie 2019)
În aprilie 2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2019, care cuprinde 90 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 65 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

42

0

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

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

0
0
0

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

7
20
0

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

3
0
1
3
0
0
8
7

16
49

0

27

65

0

65

22
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ANEXA
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 01 iulie 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

4

Nr. înreg.

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
128/2019
L
726/2018

PLx
551/2018
L
392/2018

PLx
743/2018
L
634/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, în vederea
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului.
(poz. I-b-20)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a opt
acte normative, intervenţiile legislative fiind argumentate în
Expunerea de motive prin faptul că La data de 2 octombrie 2013
Comisia Europeană a transmis României o solicitare de informaţii
cu privire la transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU Pilot
5642/13/JUST).

Stadiul

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - OZ Plen
JUR și MED

Observații

Raport depus
pe 07.12.2018
(699/R/2018)

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
S - Adoptat pe
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi
11.03.2019
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de
regimul stării de urgenţă. (poz. I-b-39)
CD - OZ Plen
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.

Raport depus
pe 26.03.2019
(91/R/2019)

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea S - Adoptat pe
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
calităţii în domeniul serviciilor sociale.
15.10.2018
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a serviciilor,
(poz. I-b-5)
atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în procesul de CD - OZ Plen

Raport depus
pe 03.04.2019
(117/R/2019)

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

APĂR

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

asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a prevederilor legii
care pot conduce la retragerea acreditării/licenţierii.

MUN

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004
privind integrarea socială a străinilor care au
dobândit protecţie internaţională sau un drept de
şedere în România, precum şi a cetăţenilor

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie
internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr.
185/2004, cu modificările și modificările și completările

S - Adoptat pe
05.12.2018

CD - OZ Plen
MUN

Raport depus
pe 03.04.2019

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
statelor membre ale Uniunii Europene
Spaţiului Economic European. (poz. I-b-26)

Obiectul de reglementare

Stadiul

şi ulterioare.

Observații
(118/R/2019)

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

5

6

7

8

PLx
654/2018

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a
Investitorilor. (poz. I-b-3)

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea statutului
juridic a administratorului schemei de compensare a investitorilor
în servicii şi instrumente financiare din societate pe acţiuni în
persoană juridică de drept public, similar modului de organizare şi
funcţionare aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi (2),
art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din Directiva
97/9/CE a Parlamentului European şi a Consililui din 3 martie
1997 privind sistemele de compensare pentru investitori.

S - Adoptată pe
29.10.2018

L
576/2018

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

PLx
133/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Programului Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în
de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul sectorul de creştere a bubalinelor, program multianual de S - Adoptat pe
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii 14.03.2018
de creştere a bubalinelor. (poz. I-b-28)
bivoliţelor,
pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere şi CD - OZ Plen
- Caracter: ordinar

L
88/2018

PLx
322/2018
L
200/2018

PLx
575/2018
L
393/2018

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri
noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum
şi de stimulare a asocierii în cooperative.

CD - OZ Plen
ECON și BUG

BUG şi AGRI

Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea
S - Adoptat pe
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de
16.05.2018
protecţie. (poz. I-b-13)
Abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere
CD
- OZ Plen
- Caracter: ordinar
de protecţie.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 6 deputați
- Cameră decizională: CD

AGRI, JUR și MED

Proiect de Lege privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri S - Adoptată pe
pentru activităţi nonprofit de interes general.
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 17.10.2018
(poz. I-b-24)
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie, CD - BUG
- Caracter: ordinar
reprezentată de Legea nr.350/2005.
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Raport depus
pe 24.04.2019
(193/R/2019)

Raport depus
pe 24.04.2019
(196/R/2019)

Raport depus
pe 05.06.2019
(430/Rs/2019)

TDR:
12.11.2018

Nr.
crt

9

10

11

12

Nr. înreg.

PLx
673/2018
L
575/2018

PLx
781/2015
L
390/2015

PLx
667/2018
L
451/2018

PLx
37/2019
L
635/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999, S - Adoptată pe
controlul intern/managerial și controlul financiar în sensul extinderii regimului juridic al incompatibilităţilor şi al 24.10.2018
conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel
preventiv. (poz. I-b-15)
CD - BUG
cum acestea sunt reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra
- Caracter: ordinar
tuturor categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul pt. raport

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de
servicii de călătorie şi serviciile de călătorie
asociate, precum şi pentru modificarea unor acte
normative. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
02.11.2015

CD - IND și
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a JUR
pt. raport
Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.
comun
Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele care au ca obiect
pachetele de servicii de călătorie si serviciile de călătorie asociate,
încheiate între călători si comercianţi, în scopul transpunerii
Directivei (UE) 2015/2302 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de
călătorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a
Directivei 90/314/CEE a Consiliului.

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997,
privind regimul juridic al francizei, precum şi precum şi modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015, în
pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea sensul introducerii conceptului de unitate-pilot, prin intermediul
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-16)
căreia francizorul testează şi definitivează formula de afacere pe
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
22.11.2018

financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea
comercianţi. (poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

care urmează să o vândă în sistem de franciză.

S - Adoptat pe
31.10.2018

CD - IND
pt. raport

TDR:
12.11.2015

TDR:
20.11.2018

S - Adoptat pe
06.02.2019

CD - IND și
JUR
pt. raport
comun

TDR:
26.02.2019

Nr.
crt

13

Nr. înreg.

PLx
94/2019

Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-17)

L
692/2018

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

Plx
78/2018

14

15

Titlul proiectului de lege

L
87/2018

Plx
336/2018
L
149/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
(poz. I-b-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii
nr.268/2001
privind
privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului. (poz. I-b-30)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

PLx
502/2005

16

L
202/2005

Obiectul de reglementare
Activităţile aeronautice civile şi militare pe teritoriul şi în spaţiul
aerian naţional, va stabili instituţiile cu atribuţii în domeniul
administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi competenţele şi
atribuţiile altor organisme în domeniul administrării aviaţiei civile
şi militare, precum şi competenţele şi atribuţiile altor organisme în
domeniul siguranţei şi securităţii aviaţiei.
Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească, Brună
şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de ferme
noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie, inclusiv pentru
prima populare, precum şi pentru stimularea asocierii în
cooperative, denumit „Programul de susţinere a crescătorilor de
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”.
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul privind
acordarea ajutoarelor de stat, în vederea îmbunătăţirii nivelului de
performanţă şi sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având
ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi
Sura de Stepă.

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri
de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările și completările ulterioare.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
04.03.2019

CD - TRSP și
APĂR
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
28.02.2018

CD - AGRI
pt. raport

TDR:
21.03.2019

TDR:
22.03.2018

S - Adoptat pe
22.05.2018

CD - AGRI și
JUR
pt. raport
comun

TDR:
12.06.2018

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
24.10.2005
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România, CD - Retrimis
naţionale din România. (poz. I-b-34)
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
- Procedură de urgenţă: nu
pe 18.09.2012 la TDR:
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al minorităţilor
- Iniţiator: Guvern
25.09.2012
DROM
naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar

Nr.
crt

17

18

19

20

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
375/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
(poz. I-b-22)

L
357/2017

PLx
574/2017
L
181/2017

PLx
575/2017
L
414/2017

PLx
736/2018
L
606/2018

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

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea nr.293/2004,
în principal, în scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia
Curţii Constituţionale nr.803/2015. Intervenţiile legislative
vizează, printre altele, stabilirea compunerii comisiei de disciplină,
atribuţiile şi activitatea comisiei de disciplină, modul de lucru şi
procedura de sesizare, actele emise ca urmare a parcurgerii
procedurii.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care
reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul programatic pe
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare
teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum și
direcțiile de implementare pentru o perioadă de timp de 20 de ani,
la scară regională, interregională, națională, cu integrarea
aspectelor relevante la nivel transfrontalier și transnațional”.

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind
Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale
de identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-19) cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind adoptarea

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

Observații

S - Adoptat pe
16.10.2017

TDR:
CD - DROM,
07.11.2019
ADMIN și JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
06.12.2017

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

CD - Retrimis la
ADMIN pe data
de
19.12.2017
unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării procedurilor
pt.
raport
administrative din acest domeniu.
suplimentar

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

Stadiul

S - Adoptat pe
28.11.2018

CD - MUN și
TDR:
13.12.2018
JUR
pt. raport comun

Nr.
crt

21

Nr. înreg.
PLx
399/2017
L
216/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
S - Adoptat pe
România. (poz. I-b-35)
Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și 23.10.2017
- Caracter: ordinar
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin CD - SĂN
- Procedură de urgenţă: nu
vaccinarea populației generale, în România.
pt. raport
- Iniţiator: Guvern

Observații

TDR:
14.11.2017

- Cameră decizională: CD

22

23

24

25

PLx
579/2018

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.
(poz. I-b-36)

L
453/2018

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

PLx
716/2018

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-32)

L
443/2018

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

PLx
31/2019

Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-18)

L
636/2018

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

PLx
163/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi altor acte normative.
(poz. I-b-21)

L
498/2017

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

Modificarea şi completarea Legii nr.266/2008, republicată, în
scopul simplificării procedurii de efectuare a inspecţiilor pentru
autorizarea, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate
farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de distribuţie,
introducerea activităţii de receptură sau de laborator, precum şi
pentru reorganizarea spaţiului unităţilor farmaceutice, având în
vedere importanţa strategică naţională a funcţionării eficiente a
sistemului de autorizare, supraveghere şi control a asistenţei
farmaceutice a populaţiei.
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.
Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor din
România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale
nr.16/1996, republicată.

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală,
precum şi a altor acte normative, în scopul punerii de acord a
dispoziţiilor acestora cu unele decizii ale Curţii Constituţionale
prin care au fost admise excepţii de neconstituţionalitate.

S - Adoptat pe
17.10.2018

CD - SĂN
pt. raport

S - Adoptat pe
19.11.2018

CD - ÎNV
pt. raport

TDR:
12.11.2018

TDR:
05.12.2018

S - Adoptată pe
06.02.2019

CD - CULT și
JUR
pt. raport
comun

TDR:
26.02.2019

S - Adoptată pe
26.03.2018

CD - JUR
pt. raport

TDR:
19.04.2018

Nr.
crt

26

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
180/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.8/2019 privind unele
măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE)
2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017
de punere în aplicare a unei forme de cooperare
consolidată în ceea ce priveşte instituirea
Parchetului European (EPPO). (poz. I-a-3)

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al
Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European
(EPPO), în vederea stabilirii procedurii privind desemnarea candidaţilor în
numele României pentru funcţia de procuror european şi procuror european
delegat.

L
117/2019

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
25.03.2019

CD - JUR
pt. raport

TDR:
09.04.2019

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

27

PLx
537/2017
L
217/2017

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul penal în
vederea transpunerii unor directive ale Uniunii
Europene. (poz. I-b-25)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

TDR:
14.12.2017

pt. raport

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

1

Nr. înreg.

PLx
444/2017
L
28/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA)
între Canada, pe de o parte, şi Uniunea
Europeană şi statele sale membre, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie
2016. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Stabilirea unor noi oportunități comerciale și de investiții între
Uniunea Europeană și Canada, în principal îmbunătățirea accesului
pe piață al bunurilor și serviciilor. Acordul urmărește mai multe
obiective: de a scădea tarifele vamale și de a elimina alte obstacole
la comerț între UE și Canada, de a menține strandardele înalte ale
UE în materie de siguranță alimentară, drepturile lucrătorilor și
protecția mediului, respectarea principiilor democratice și
transparenței instituționale, reprezentând un nou standard pentru
viitoarele acorduri de comerț la nivel global.

CD - Adoptat pe
20.12.2017
S - Retrimis pe
data de 29.05.2019
la Economică și ind.
pt. raport
suplimentar

Observații

TDR:
12.06.2019

Nr.
crt

2

Nr. înreg.

PLx
4/2019
L
144/2019

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru modificarea art.8 alin.(1)
din Legea nr.190/2018 privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor). (poz. I-b-14)

Obiectul de reglementare

Modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 prin introducerea
sintagmei „ori scopuri statistice”, alăturată celor de cercetare
ştiinţifică sau istorică, asigurând dreptul statisticii oficiale naţionale
de a-şi continua activităţile tradiţionale de colectare şi realizare a
celorlalte faze în procesul de prelucrare a datelor, de a accesa şi a
obţine date cu caracter personal, în consens cu aceste scopuri, ca
derogare de la restricţiile prevăzute în alte articole ale legii.

Stadiul

CD - Adoptat pe
25.03.2019
S - JUR

Observații

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

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

3

4

5

PLx
46/2019
L
156/2019

PLx
433/2018
L
317/2018

PLx
95/2019
L
727/2018

Proiect de Lege pentru completarea art.2 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor
aparatului central al Minsterului Afacerilor
Interne şi a structurilor subordonate acestuia.
(poz. I-b-38)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.179/2002, în sensul de a crea un temei legal la nivel primar care
să asigure stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a uniformei,
însemnelor distinctive, precum şi a formei şi conţinutului
documentului de legitimare pentru personalul militar din unităţile
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din
structurile subordonate acestora.

CD - Adoptat pe Comisia
sesizată în
03.04.2019
fond
a depus
S - OZ Plen
APĂR

Lege privind elaborarea şi actualizarea
Strategiei naţionale pe termen lung "România Cadrului instituţional de realizare şi de asigurare a consensului S - Adoptată pe
2040". (poz. I-b-33)
naţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pe termen lung 27.06.2018
- Caracter: ordinar
„România 2040”, statuând, totodată, obligaţia actualizării CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
Strategiei la un interval de 3 ani.
pe 20.03.2019

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind evaluarea şi
zgomotului ambiant. (poz. I-b-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

raportul favorabil

La promulgare
din data de
30.03.2019
Sesizare de
neconstituţiona
litate
(formulată de
Președintele
României)
19.04.2019

gestionarea Stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea S - Adoptată pe
zgomotului ambiant, din perspectiva necesităţii de aliniere a
legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de
România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene.

05.03.2019

La promulgare

CD - Adoptată pe din data de
14.06.2019
05.06.2019

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

PLx
143/2019
L
96/2019

7

8

9

10

Plx
243/2018
L
33/2018

PLx
734/2018
L
573/2018

PLx
263/2019
L
221/2019

PLx
483/2018
L
390/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii
salariaţilor între statele membre prin
îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor
la pensie suplimentară. (poz. I-a-6)

Transpunerea în legislaţia internă a Directivei (UE) 2014/50 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind
cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele
membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la
pensie suplimentară. Proiectul urmăreşte reducerea obstacolelor din
calea liberei circulaţii a lucrătorilor între statele membre ale
Uniunii Europen, prin îmbunătăţirea regimului aplicabil dobândirii
şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară, legate de existenţa
unui raport de muncă.

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

Stadiul
S - Adoptată pe
18.03.2019

Observații

La promulgare

CD - Adoptată pe din data de
14.06.2019
05.06.2019

Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 S - Adoptată pe
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 18.04.2018
La promulgare
de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în CD - Adoptată pe
zilieri. (poz. I-b-31)
din data de
sensul includerii şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor 12.06.2019
- Caracter: ordinar
24.06.2019

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

în cadrul cărora se poate presta munca necalificată având caracter
ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru acelaşi beneficiar.

Lege pentru modificarea și completarea Legii Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările S - Adoptată pe
ulterioare, având în vedere necesitatea transpunerii parțiale a 28.11.2018
munițiilor. (poz. I-b-8)
Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
din
177 mai 20177 de modificare a Directivei 91/477/CEE a pe 12.06.2019
- Procedură de urgenţă: da

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme,
precum și a îmbunătățirii cadrului legal în materie.

S - Adoptată pe
03.06.2019

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanțe. (poz. II-26)
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-a-1)
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții
Constituționale
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

La promulgare
din data de
20.06.2019

CD - Adoptată
pe 12.06.2019
Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării
banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi abrogată actuala
reglementare în domeniu, respectiv Legea nr.656/2002. Proiectul
transpune Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE
a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015.

S - Adoptată pe
18.03.2019

CD - Adoptată
pe 26.06.2019

La promulgare
din data de
20.06.2019

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

PLx
723/2018
L
394/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare
şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din
S - Adoptată pe
Legea
nr.188/1999
privind
Statutul
21.11.2018
Statutul
funcţionarilor
publici
cu
statut
special
din
cadrul
poliţiei
funcţionarilor publici. (poz. I-b-23)
penitenciare,
denumiţi
poliţişti
de
penitenciare.
CD
- Adoptată
- Caracter: organic
pe
26.06.2019
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

PLx
47/2019
L
157/2019

Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Acordului dintre Guvernul României
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind
intensificarea cooperării în prevenirea şi
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5
octombrie 2015 la Washington D.C.).
(poz. I-b-37)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

13

14

15

PLx
371/2018
L
630/2018

Plx
181/2017
L
451/2017

PLx
741/2018
L
638/2018

Lege pentru ratificarea Protocolului privind
transportul durabil, semnat la Mikulov la 26
septembrie 2014, la Convenţia cadru privind
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. (poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind
intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor
grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. Astfel, se
propune desemnarea Institutului Naţional de Criminalistică drept
punct naţional de contact care să efectueze interogări automatizate
prin compararea profilelor ADN şi interogări automatizate prin
compararea datelor dactiloscopice cu datele de referinţă aflate în
sistemele automatizate de identificare ale Guvernului Statelor Unite
ale Americii, autorizarea punctelor de contact desemnate de partea
americană în vederea interogării automatizate a datelor de referinţă
în sistelul naţional AFIS şi a datelor de referinţă din SNDJ.
Ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la
Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia
şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai
2003. Obiectivul Protocolului este acela de a facilita şi încuraja
cooperarea între părţi, în scopul dezvoltării unui transport de marfă
şi pasageri sustenabil, precum şi a unei infrastructuri aferente în
Carpaţi.

CD - Adoptată
pe 03.04.2019
S - Adoptată pe
26.06.2019

CD - Adoptată
pe 17.10.2018
S - Adoptată pe
04.03.2019

Lege pentru completarea Legii nr.1/2011 a
Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul CD - Adoptată
educaţiei naţionale. (poz. I-a-5)
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în subordinea
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
pe 09.05.2018

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.

S - Adoptată pe
11.03.2019

S - Adoptată pe
05.12.2018

CD - Adoptată
pe 20.03.2019

Legea nr.
55/2019

Legea nr.
57/2019

Legea nr.
60/2019

Nr.
crt

16

17

18

19

20

Nr. înreg.
PLx
739/2018
L
624/2018

PLx
567/2018
L
446/2018

PLx
503/2018
L
437/2018

PLx
731/2018
L
123/2019

PLx
574/2018
L
410/2018

Titlul proiectului de lege
Lege privind activitatea consulară.
(poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea relaţiilor consulare de către România, întinderea şi
exercitarea funcţiilor consulare, precum şi organizarea activităţii de
prestare a activităţii consulare şi de acordare a asistenţei şi
protecţiei consulare.

Stadiul
S - Adoptată pe
05.12.2018

CD - Adoptată
pe 20.03.2019

Observații

Legea nr.
62/2019

Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional
pentru dezvoltarea resurselor umane din Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane S - Adoptată pe
17.10.2018
administraţia publică. (poz. I-a-2)
din administraţia publică, organism cu rol consultativ, fără
Legea nr.
CD
- Adoptată pe 69/2019
- Caracter: ordinar
personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care urmează să
12.12.2018
- Procedură de urgenţă: da
funcţioneze pe lângă Secretariatul General al Guvernului.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind societăţile mutuale de asigurare și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative. (poz. I-b-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

S - Adoptată pe
03.10.2018

CD - Adoptată
pe 07.03.2019

Lege pentru aprobarea Contractului de
finanţare dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru Aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca CD - Adoptată
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru pe 27.02.2019
Bucureşti la 17 septembrie 2018. (poz. I-a-7)
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie S - Adoptată pe

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

2018.

2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.

Legea nr.
72/2019

25.03.2019

Lege privind gestionarea siturilor potenţial
Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate şi a celor
contaminate şi a celor contaminate.
contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor prioritare S - Adoptat pe
(poz. I-b-2)
specifice siturilor contaminate stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia 16.10.2018
- Caracter: ordinar
nr.1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind CD - Adoptată
- Procedură de urgenţă: nu
un Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până în pe 27.03.2019

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Legea nr.
71/2019

Legea
nr.74/2019

Nr.
crt

21

Nr. înreg.

PLx
645/2018
L
596/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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-b-10)

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.

Stadiul

S - Adoptată pe
24.10.2018

CD - Adoptată
pe 27.03.2019

Observații

Legea
nr.76/2019

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

22

PLx
182/2019
L
17/2019

Lege privind modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative. (poz. I-a-9)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, precum şi a altor acte normative. Intervenţiile
legislative vizează crearea cadrului normativ care să asigure
eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de
cadastru şi carte funciară, implementarea în termenul prevăzut de
lege a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, precum
şi consolidarea capacităţii de management pe proiect a Agenţiei
Naţionale.

S - Adoptată pe
25.03.2019

CD - Adoptată
pe 16.04.2019

Legea
nr.105/2019

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
524/2011

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

L
616/2011

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

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
525/2011

2

3

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
427/2012

4

L
393/2012

PLx
428/2012

5

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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

pentru şomaj pe anul 2010.

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

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)

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

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

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

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

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

Stadiul

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

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)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

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

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

7

L
547/2013

PLx
411/2014

8

L
568/2014

PLx
412/2014

9

L
569/2014

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2012. (poz. I-c-7)

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

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

resurselor financiare ale statului şi ale sectorului urmează să intre
pe OZ
public în exerciţiul financiar al anului 2013.

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

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

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

10

Nr. înreg.

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
191/2017

11

L
112/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie
a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a
contului general anual al datoriei publice aferente anului
2014.
(poz. I-c-10)

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente
anului 2015.
(poz. I-c-11)

12

L
113/2017

PLx
280/2017

13

L
363/2017

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

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

Stadiul

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

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

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

PLx
192/2017

Obiectul de reglementare

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
12.10.2017

Nr.
crt

14

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
281/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14)

L
364/2017

PLx
497/2018

15

L
612/2018

- 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)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
12.10.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
31.10.2018

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
498/2018

16

L
613/2018

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
31.10.2018
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 27 iunie 2019 )

I. În perioada 24– 27 iunie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 30 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 298 avize.
Cele 30 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 24
 rapoarte de respingere 6
Rapoartele elaborate se referă la:
3
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
4
 ordonanţe ale Guvernului
23
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 597 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 20 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2019.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2010 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte


rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul
2018

În anul
2019

648

751

289

115

67

40

55

31

14

818

849

343

2017

27

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 24 – 27 iunie 2019
I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
267/R din 25.06.19

1

PLx 243/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii
fiscal-bugetare nr.69/2010

2

PLx 483/2018

Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative – raport comun cu Comisia juridică

Guvern,
adoptat
de Senat

26.03.19

Raport de aprobare
cu amendamente
274/R din 25.06.19

3

PLx 666/2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare

12 parlam.,
respinsă
de Senat

25.06.19

Raport de respingere
287/R din 26.06.19

4

Plx 383/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 Codul fiscal – raport comun cu Comisia pt. administraţie

8 deputaţi,
respinsă
de Senat

12.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
329/RS din 26.06.19

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 33/2019

Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe
reţeaua de drumuri naţionale din România – raport comun cu Comisia pt.
transporturi

66 parlam.,
adoptat de
Senat

2.04.19
12.06.19

Raport de respingere
265/R din 25.06.19

2

PLx 250/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – raport comun cu
Comisia pt. transporturi şi Comisia pt. administraţie

Guvern,
adoptat de
Senat

11.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
281/R din 26.06.19

3

PLx 261/2019

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica
Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018

Guvern

21.11.17

Raport de aprobare
282/R din 26.06.19

1

Nr. iniţiativă
legislativă

4

PLx 271/2019

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat starategic dintre
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă
parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo

Guvern

25.06.19

Raport de aprobare
283/R din 26.06.19

5

Plx 659/2018

Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing – raport
comun cu Comisia pt. transporturi, Comisia pt. administraţie, Comisia
pentru tehnologia informaţiei

69 parlam.,
respinsă de
Senat

25.06.19

Raport de respingere
285/R din 26.06.19

PLx 145/2019

Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu
conducător auto “VTS” – raport comun cu Comisia pt. transporturi,
Comisia pt. administraţie, Comisia juridică şi Comisia pt. tehnologia
informaţiei

50 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
286/R din 26.06.19

6

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

66 parlam.,
adoptat
de Senat

2.04.19
12.06.19

Raport de respingere
265/R din 25.06.19

1 senator,
adoptat
de Senat

19.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
275/R din 25.06.19

9 paarlam.,
adoptat de
Senat

2.04.19
11.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
279/R din 26.06.19

Guvern,
adoptat
de Senat

11.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
281/R din 26.06.19

69 parlam.,
respinsă
de Senat

25.06.19

Raport de respingere
285/R din 26.06.19

50 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
286/R din 26.06.19

1

PLx 33/2019

Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe
reţeaua de drumuri naţionale din România – raport comun cu Comisia pt.
industrii

2

PLx 726/2018

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor

3

PLx 104/2019

4

PLx 250/2019

Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii
portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei
Cetate – raport comun cu Comisia pt. administraţie şi Comisia juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – raport comun cu
Comisia pt. industrii şi Comisia pt. administraţie

5

Plx 659/2018

Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing –
raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. administraţie,
Comisia pentru tehnologia informaţiei

6

PLx 145/2019

Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu
conducător auto “VTS” – raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia
pt. administraţie, Comisia juridică şi Comisia pt. tehnologia informaţiei

IV. Comisia pentru agricultură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 240/2019

2

PLx 23/2017

3

PLx 114/2019

4

PLx 221/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului
Guvern,
din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia
adoptat
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor
de Senat
şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" – raport comun cu
Comisia pt. mediu
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern,
nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind
adoptat
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun cu Comisia
de Senat
juridică
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 23 parlam.
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea respinsă de
unor acte normative – raport comun cu Comisia pt. administraţie şi
Senat
Comisia pt. învăţământ
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii
nr.383/2013

6 parlam.,
adoptat
de Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

28.05.19
12.06.19

Raport de aprobare
262/R din 24.06.19

19.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
270/R din 25.06.19

26.03.19
25.06.19

Raport de respingere
288/R din 26.06.19

25.06.19

Raport suplimentar de
aprobare
cu amendamente
257/RS din 25.06.19

V. Comisia pentru administraţie
Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 162/2018

Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu – raport comun cu
Comisia juridică

1 senator,
adoptat de
Senat

18.06.19

Raport de
aprobare
264/R din 24.06.19

2

PLx 723/2018

Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea
art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
– raport comu cu Comisia juridică

Guvern,
adoptat de
Senat

25.06.19

3

PLx 289/2019

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective
de interes naţional, judeţean şi local – raport comun cu Comisia juridică

7 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

4

PLx 104/2019

Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii
portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia

9 paarlam.,
adoptat de
Senat

2.04.19
11.06.19
25.06.19

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Raport de
aprobare
cu amendamente
266/R din 25.06.19
Raport de
aprobare
cu amendamente
268/R din 26.06.19
Raport de
aprobare
cu amendamente

5

PLx 250/2019

Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei
Cetate – raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – raport comun cu
Comisia pt. industrii şi Comisia pt. transporturi

279/R din 26.06.19
Guvern,
adoptat de
Senat

11.06.19
25.06.19

Raport de
aprobare
281/R din 26.06.19

1 senator,
adoptat de
Senat

12.06.19
25.06.19

Raport de
aprobare
cu amendamente
284/R din 26.06.19

25.06.19

Raport de
respingere
285/R din 26.06.19

6

PLx 11/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente – raport comun cu Comisia juridică

7

Plx 659/2018

Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing – raport
comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia
pentru tehnologia informaţiei

69 parlam.,
respinsă de
Senat

PLx 145/2019

Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu
conducător auto “VTS” – raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt.
transporturi, Comisia juridică şi Comisia pt. tehnologia informaţiei

50 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de
aprobare
cu amendamente
286/R din 26.06.19

23 parlam.
respinsă de
Senat

26.03.19
25.06.19

Raport de
respingere
288/R din 26.06.19

Guvern

12.06.19
25.06.19

Raport de
aprobare
289/R din 26.06.19

12.06.19
25.06.19

Raport
suplimentar de
aprobare
cu amendamente
329/RS din 26.06.19

8

9

PLx 114/2019

10

PLx 247/2019

11

Plx 383/2016

Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
– raport comun cu Comisia pt. agricultură şi Comisia pt. învăţământ
Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la
Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul
european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere
(EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru
modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – raport comun cu
Comisia pt. apărare
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 Codul fiscal – raport comun cu Comisia pt. buget

8 deputaţi,
respinsă de
Senat

VI. Comisia pentru mediu
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 240/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor Administraţia Naţională "Apele Române" – raport comun cu Comisia pt.
agricultură

Guvern,
adoptat de
Senat

28.05.19
12.06.19

Raport de aprobare
262/R din 24.06.19

VII. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

PLx 725/2018/
2019

Cererea de reexaminare a Legii privind sistemul public de pensii – raport
comun cu Comisia juridică

2

PLx 125/2019

Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul
Muncii

Iniţiator
Guvern,
adoptat de
Senat
38 parlam.,
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii
25.06.19
25.06.19
26.06.19

Observaţii
Raport de aprobare
cu amendamente
278/R din 26.06.19
Raport de aprobare
cu amendamente
280/R din 26.06.19

VIII. Comisia pentru învăţământ
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 709/2018

2

PLx 248/2019

3

PLx 114/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.9/2018 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

Guvern,
adoptat de Senat

19.03.19
13.05.19

Raport de aprobare
263/R din 24.06.19

1 deputat

25.06.19

Raport de respingere
276/R din 26.06.19

23 parlam.
respinsă de
Senat

26.03.19
25.06.19

Raport de respingere
288/R din 26.06.19

Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
unor acte normative – raport comun cu Comisia pt. administraţie şi
Comisia pt. agricultură

IX. Comisia juridică
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbater
ii

1 senator,
adoptat de
Senat

18.06.19

Raport de aprobare
264/R din 24.06.19

Observaţii

1

PLx 162/2018

Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi
din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul
Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu – raport comun cu Comisia pt.
administraţie

2

PLx 723/2018

Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru modificarea
art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici –
raport comu cu Comisia pt. administraţie

Guvern,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
266/R din 25.06.19

3

PLx 289/2019

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes naţional, judeţean şi local – raport comun cu Comisia pt. administraţie

7 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
268/R din 26.06.19

4

PLx 290/2019

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

21 senatori,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
269/R din 25.06.19

5

PLx 23/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun cu Comisia pt.agricultură

Guvern,
adoptat de
Senat

19.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
270/R din 25.06.19

6

PLx 244/2019

Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică

7

Plx 274/2019

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

8

PLx 254/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul ordinii şi siguranţei publice – raport comun cu Comisia pt. apărare

9

PLx 483/2018

Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative –
raport comun cu Comisia pt. buget

Guvern,
adoptat de
Senat

26.03.19

Raport de aprobare
cu amendamente
274/R din 25.06.19

10

PLx 10/2019

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor
bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

1 senator,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
277/R din 26.06.19

11

PLx 725/2018/
2019

Cererea de reexaminare a Legii privind sistemul public de pensii – raport comun
cu Comisia pt. muncă

Guvern,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
278/R din 26.06.19

24 deputaţi,
adoptat de
Senat
1 deputat,
respinsă de
Senat
2 parlam.
adoptat de
Senat

25.06.19
25.06.19

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
271/R din 25.06.19
Raport de
respingere
272/R din 25.06.19
Raport de aprobare
cu amendamente
273/R din 25.06.19

12

PLx 104/2019

Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor
aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate – raport comun cu
Comisia pt. transporturi şi Comisia pt. administraţie

13

PLx 11/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente – raport comun cu Comisia pt. administraţie

1 senator,
adoptat de
Senat

12.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
284/R din 26.06.19

14

PLx 145/2019

Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu
conducător auto “VTS” – raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt.
transporturi, Comisia pt. administraţie şi Comisia pt. tehnologia informaţiei

50 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
286/R din 26.06.19

9 paarlam.,
adoptat de
Senat

2.04.19
11.06.19
25.06.19

Raport de aprobare
cu amendamente
279/R din 26.06.19

X. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2 parlam.
adoptat
de Senat

25.06.19

Raport de
aprobare
cu amendamente
273/R din 25.06.19

Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8
iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii
privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29
iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanţa
Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor – raport
comun cu Comisia pt. administraţie

Guvern

12.06.19
25.06.19

Raport de
aprobare
289/R din 26.06.19

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx 659/2018

Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing – raport
comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi Comisia pt.
administraţie

69 parlam.,
respinsă
de Senat

25.06.19

Raport de
respingere
285/R din 26.06.19

PLx 145/2019

Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu
conducător auto “VTS” – raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt.
transporturi, Comisia pt. administraţie şi Comisia juridică

50 parlam.,
adoptat de
Senat

25.06.19

Raport de
aprobare
cu amendamente
286/R din 26.06.19

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 254/2019

PLx 247/2019

XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
Partidele din Opoziție nu vor la guvernare pentru că nu sunt în stare
să gestioneze problemele României
Stimate colege și stimați colegi,
Opoziția nu e în stare să propună o alternativă la actuala guvernare. Imediat după încheierea alegerilor, reprezentanții
Opoziției au început să se certe pe blana ursului din pădure. Până în momentul de față, partidele din opoziție au fost incapabile
să prezinte o alternativă la actuala guvernare. Există mai multe divergențe. Unii vor la guvernare, alții vor anticipate. Unii vor
să fie în guvern, alții spun că susțin guvernul din Parlament. Unii vor impozitarea IT-iștilor, alții spun că e bine ce a făcut PSD
că i-a scutit de impozit. Unii vor revizuirea restrânsă a Constituției doar pe temele de la referendum, alții vor o revizuire amplă.
Deci singura ofertă pentru români din partea partidelor de opoziție este „Jos PSD”, dar nu le spun ce le vor aduce în bine
dacă vor veni la guvernare.
Vor să dărâme, dar nu sunt în stare să construiască nimic. Nu au niciun guvern oficial, niciun premier oficial, niciun
program de guvernare oficial. Doar vorbe și zvonuri privind impozitarea IT-iștilor, concedierea în masă a bugetarilor, oprirea
creșterilor de pensii și salarii, tăierea salariului minim, cel puțin pentru sectorul construcțiilor.
Din acest motiv, PSD va fi unit pentru a apăra rezultatele bune obține de români în această guvernare, respectiv salarii și
pensii mai mari, taxe mai mici, investiții la nivel local. PSD nu poate lăsa România să intre într-o aventură din care nimeni nu
știe cum va ieși.
În tot acest timp, USR perpetuează minciuna că pensia reală a scăzut din cauza creșterii prețurilor și a neindexării de la 1
ianuarie 2019. Astfel, USR ori minte, ori habar nu are de câte ori au crescut pensiile în guvernarea PSD. Și în mod cert
manipulează, prin selectarea tendențioasă din datele comunicate de INS a unor aspecte care luate separat induc o falsă
percepție în rândul pensionarilor.
Realitatea este că PSD a făcut în avans, indexările punctului de pensie și la valori mai mari decât prevede legea.
Devansarea creșterii punctului de pensie a avut loc în 2017, când pensiile au fost majorate de două ori: o dată la 1 ianuarie, iar
a doua oară la 1 iulie când punctul de pensie a fost majorat în avans față de termenul legal de 1 ianuarie 2018. Așadar, PSD nu
a indexat pensiile la 1 ianuarie 2019, pentru că deja făcuse acest lucru la 1 iulie 2018. Astfel, începând cu 1 iulie 2017, fiecare
majorare a punctului de pensie, respectiv pe 1 iulie 2017 şi pe 1 iulie 2018, a fost făcută în avans şi a depăşit valoarea pe care
indexarea ar fi adus-o pensiilor la 1 ianuarie a anului viitor. Pentru 2017, guvernul PSD a majorat punctul de pensie de la 871,7
lei, la 917,5 lei, începând cu 1 ianuarie 2017. Pe 1 iulie 2017, PSD a majorat din nou punctul de pensie, în avans, pentru 2018,
de la 917,5 lei, la 1.000 de lei. Dacă nu ar fi operat această majorare de la 1 iulie 2017, punctul de pensie, s-ar fi majorat, la 1
ianuarie 2018 dar numai la 970,7 lei și nu la 1.000 de lei. Pe 1 iulie 2018, PSD a majorat din nou punctul de pensie, în avans,
pentru 2019, de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. Dacă nu ar fi fost operată această majorare, în avans cu 6 luni, punctul de
pensie, ar fi crescut pe 1 ianuarie 2019, dar la o valoare mai mică, 1.045 lei și nu 1.100 de lei.
PSD va majora din nou punctul de pensie, pe 1 iulie 2019, în avans, de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei.
În concluzie, pensionarii au beneficiat de deciziile guvernului PSD şi au primit, în avans cu șase luni, pensii majorate
chiar peste cuantumul prevăzut de lege.
Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut în trimestrul 1 din 2019 cu 9,4%, respective cu
10,2% comparativ cu anul trecut. Cu alte cuvinte pensionarii au putut și au posibilitatea să-și cumpere mai multe produse și
servicii acum decât anul trecut și nu mai puține așa cum tendențios susține USR.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
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Creșterea standardelor, unul dintre cele mai importante efecte ale actualei guvernări
Stimate colege, stimați colegi,
În ultimii trei ani, în România s-a înregistrat o creștere fără precedent a calității vieții. Indiferent că lucrează la stat sau în
privat, românii câștigă mai mult. Companiile, cu capital autohton sau străin, au încasări mai mari iar, la rândul său, statul
colectează mai mulți bani din taxele existente.
După cum se observă, din aceste relații cauzale toți factorii au de câștigat. Pe termen scurt, vorbim de câștiguri materiale
mai mari care generează o evoluție accelerată la nivelul societății. Salariile cetățenilor cresc și aceștia își pot asigura un trai
mai bun achiziționând produse și servicii de o calitate superioară. Companiile au încasări mai mari permițându-și astfel să
investească în calitate și inovare. La rândul său, statul colectează mai mulți bani și va putea investi mai mult în infrastructura
de transport, de sănătate sau de educație, vitale pentru strategia de dezvoltare a României.
Pe termen lung însă, câștigurile sunt cel puțin la fel de importante. Crescând veniturile și calitatea vieții cetățenilor,
aceștia setează standarde și așteptări din ce în ce mai înalte atât în relația cu statul cât și în relația cu furnizorii de bunuri și
servicii.
Exact această desfășurare de evenimente a avut loc în România în ultimii ani, iar datele statistice nu fac decât să confirme
strategia politică implementată de Parlament și administrația publică centrală și locală.
Potrivit datelor Eurostat, în primul trimestru din 2019 România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce
privește creșterea costului orar cu forța de muncă. Dacă la nivelul UE creșterea medie pentru primele trei luni ale anului a fost
de 2,6%, în România a fost înregistrată o creștere de 16,3%.
Astăzi, salariul mediu net din România este cu peste 36% mai mare decât în 2016, anul venirii PSD la guvernare. În acest
moment, criticii ar aduce în discuție inflația. Ei bine, în realitate, chiar și eliminând efectele inflației, românii au astăzi o putere
de cumpărare mai mare cu peste 26% decât în urmă cu trei ani.
O altă critică prezentă în spațiul public spune că aceste creșteri salariale nu sunt sustenabile. Ei bine, din nou, datele
statistice sunt măsura cu care putem stabili gradul de adevăr al unei afirmații. Spre exemplu, potrivit statisticilor apărute în
spațiul public, din 2014 și până în 2016 profitul multinaționalelor s-a triplat. Asta înseamnă încasări suficient de mari pentru
investiții în aparatură și dezvoltare, precum și pentru creșterea salariilor.
Iată că PSD livrează ceea ce a promis încă din campania din 2016 și anume o creștere sustenabilă a nivelului de trai. Iar
dincolo de banii în plus pe care românii îi au în buzunar, o moștenire la fel de importantă o reprezintă creșterea standardelor
acestora. Românii nu se vor mai mulțumi cu puțin, indiferent că această măsură este livrată de instituțiile statului sau de
companiile private. Și, în calitate de cetățeni europeni, nici nu ar trebui să aibă de ce.
Vă mulțumesc
Deputat
Ionela Dobrică
***
PSD susține consensul politic în interesul României în cadrul Uniunii Europene
Stimate colege și stimați colegi,
PSD susține consensul politic pe temele majore de interes național, mai ales atunci când un astfel de demers este unul real
și nu un joc electoral. PSD a susținut și va susține întotdeauna orice înțelegere politică benefică interesului României.
Considerăm însă că în acest moment în care se discută despre crearea unui consens politic e necesar ca un eventual pact
încheiat între toate partidele politice să conțină mai multe aspecte vitale pentru interesul României:
1. Susținerea unei Uniuni Europene cu o singură viteză, în care toate statele membre să se bucure de aceleași drepturi și
beneficii.
2. Acțiunea tuturor forțelor politice din România pentru înlăturarea dublului standard în Uniunea Europeană. Nimic din ce
este permis în alte state membre să nu fie interzis în România, iar ceea ce este respectat în alte state să fie respectat și în
România.
3. Condamnarea protocoalelor secrete încheiate între instituțiile din sistemul judiciar și alte instituții. Justiția trebuie să fie
independentă și transparentă.
4. Asigurarea și garantarea independenței judecătorilor față de influențele politice, cât și față de orice altă formă de
presiune exercitată asupra acestora.
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5. Garantarea și respectarea în totalitate, inclusiv prin procesul de legiferare, a prevederilor Cartei Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și condamnarea publică a oricărei forme de abuz.
6. Armonizarea legislației românești la valorile și principiile europene pentru înlăturarea oricăror forme de discriminare
din societatea românească.
7. Promovarea la nivelul Uniunii Europene a instituirii salariului minim european valabil pentru companiile care activează
în mai multe state membre, astfel încât să se elimine discriminarea în privința salarizării pe teritoriul Uniunii.
În ce privește includerea într-un asemenea protocol politic a prevederilor votate deja la referendum, considerăm că
politicienii nu au dreptul și nu pot decide peste voința românilor. Cetățenii s-au pronunțat deja asupra celor două întrebări.
Voința românilor nu poate fi negociată între politicieni. Prevederile referendumului trebuie transpuse imediat în legislație,
indiferent dacă partidele încheie sau nu un pact politic.
PSD nu poate accepta ca întrebările de referendum să fie „târguite politic”.
Propunerea lui Klaus Iohannis de a introduce într-un pact politic întrebările de la referendum este incorectă față de
cetățenii care au mers la vot. Voința românilor deja s-a exprimat și nu poate fi negociată între partide. Ea trebuie respectată și
pusă în practică imediat.
În schimb, cele 7 puncte propuse de PSD sunt bune pentru România, astfel că nu există motive să nu fie susținute de
formațiunile politice din Opoziție.
Nu există niciun motiv ca președintele Iohannis sau celelalte partide să respingă punctele propuse de PSD. Dacă nu le vor,
să explice românilor de ce nu e bine să nu mai fie standarde duble față de România, de ce nu e bine ca judecătorii să fie
independenți, de ce nu trebuie să condamnăm protocoalele secrete și netransparente din justiție, de ce nu e bine să garantăm
drepturile fundamentale europene, de ce nu ar fi bine să eliminăm discriminările din societatea românească sau cele privind
salarizarea în UE.
Toate cele 7 puncte sunt în acord cu principiile unei Europe moderne și unite. Sancționarea dublului standard tocmai a
fost votată în Parlamentul European. Deci este o temă de actualitate. La fel Europa cu o singură viteză în care toate statele să
se dezvolte cu același ritm este o teză susținută de cea mai mare parte a statelor UE și în special ce cele intrate mai târziu în
Uniune, cum e și România sau celelalte state din fostul bloc sovietic. Trebuie să recuperăm.
Cele 7 puncte exprimă o parte din agenda PSD. Sunt teme ale doctrinei social-democrate.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
O viață mai bună pentru părinții și bunicii noștri!
Plenul Camerei Deputaților va adopta astăzi proiectul de lege privind sistemul public de pensii, un act normativ care va
reda demnitatea părinților și bunicilor noștri, după o viață de muncă. Noua lege a pensiilor, inițiată de fostul ministru al Muncii
și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, are o serie de îmbunătăţiri faţă de actul normativ aflat acum în vigoare.
Proiectul acestui act normativ este structurat pe patru principii fundamentale: contributivitate, egalitate, solidaritate
socială şi imprescriptibilitate, fiind una dintre cele mai importante măsuri din Programul de Guvernare al PSD.
Proiectul prevede în mod expres că nicio pensie în plată nu va scădea, chiar dacă în urma recalculărilor va rezulta o sumă
mai mică decât cea aflată în plată, caz în care va fi menţinută pensia primită iniţial. Nu vor fi modificate nici vârsta standard de
pensionare, nici stagiul minim şi nici stagiul complet de cotizare.
Vor fi corectate inechităţile semnalate în sistemul public de pensii, în sensul eliminării cazurilor de discriminare între
cuantumuri diferențiate de plăți ale pensiilor, acordate pentru aceleași stagii de cotizare. Astfel, după intrarea în vigoarea a
acestui act normativ, vor dispărea definitiv situaţiile discreţionare şi discriminatorii existente în trecut în sistemul public de
pensii. Vor fi anulate situațiile în care oameni care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceeaşi profesie şi au cotizat egal, au
beneficiat până acum de pensii diferite valoric. De asemenea, vor fi eradicate şi ipostazele abuzive în care femeile primeau
pensii mai mici decât bărbaţii, chiar dacă erau la egalitate în ceea ce priveşte vechimea, condiţiile şi contribuţiile, dar prin noua
lege pensiile respective se vor egaliza.
Cele mai relevante noutăţi ale actului normativ se referă la introducerea masterului şi a doctoratului ca perioade
contributive, asimilate stagiului de cotizare, care se adaugă facultăţii, stagiului militar, pensiei de invaliditate, concediului
medical, celui pentru creşterea copilului, şomajului indemnizat, deportării, prizonieratului şi detenţiei politice, prevăzute de
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legislaţia în vigoare. Legea mai prevede menţinerea celor patru categorii de pensii de până acum, respectiv de limită de vârstă,
anticipată, de invaliditate şi de urmaş, cu anumite modificări de structură.
Legea se va aplica etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare. Valoarea punctului de pensie se va
actualiza la 1.265 de lei de la 1 septembrie 2019, 1.775 de lei în 2020, 1.875 de lei în 2021, iar din anul 2022 valoarea
punctului de referinţă se va indexa, anual, cu procentul inflaţiei.
Remarc și faptul că puterea de cumpărare a pensionarilor a crescut 18% în ultimii doi ani. Acest fapt a fost posibil prin
creșterea plafonului de venit pentru pensionari la medicamentele compensate cu 90%, și majorarea cu 158% a indemnizației
pentru persoanele cu handicap. Nu în ultimul rând, pensia socială minimă garantată va ajunge, începând cu 1 septembrie a.c.,
la 704 lei, față de 400 lei cât era în 2015.
Persoanele vârstnice merită tot respectul nostru, al celor mai tineri, pentru sacrificiile făcute până la vârsta pensionării. De
aceea, pensionarii noștri trebuie să fie înconjurați de o atenție sporită din partea statului, iar prima condiție este să primească
pensii decente, pe măsura muncii depuse. Prin adoptarea acestui proiect privind sistemul public de pensii, vârstnicii vor avea
mult-așteptata recunoștință, printr-un venit sporit care să le permită un trai mai liniștit și o viaţă demnă.
Deputat
Alexandra Presură
***
Social democrația este singura șansă de dezvoltare a României
Vă mulțumesc, domnule președinte,
Dragi colegi,
Social democrația este singura șansă de dezvoltare a României și așa va și rămâne! Și nu o afirmăm doar noi, ci o
confirmă și efectele măsurilor viabile din programul nostru de guvernare, implementate cu succes pentru toate domeniile de
activitate, cât și rezultatele performante atestate și de organismele interne și internaționale de cercetare a evoluțiilor de pe
piețele economice.
Așadar, PSD este singura formațiune politică care a dovedit că știe să guverneze țara și o dovedește și acum, de doi ani și
jumătate, în fiecare zi. Din cauză că PSD își face treaba corect și își respectă angajamentele asumate în fața românilor prin
Programul de guvernare, acest succes i-a determinat pe reprezentanții opoziției să se simtă deranjați de evoluța în bine a
României. La fel ca și anul trecut, firava și deconcertata opoziție și-a încercat norocul cu o nouă moțiune de cenzură. Demersul
democratic, de altfel, al PNL, USR, PMP, UDMR și ProRomânia s-a transformat, la fel ca și în sesiunile parlamentare
anterioare, într-o simplă știre, care a trecut rapid în uitare în memoria colectivă prin însăși natura ei inutilă și lipsită de
credibilitate. Singurul lucru care a fost constatat și este demn de reținut de către toți românii de bună-credință este faptul că
PSD a rămas unit într-o perioadă grea pentru partid. Mai mult, atâta vreme cât va exista o majoritate legitimă în Parlament,
PSD va implementa, în continuare, măsurile necesare pentru creşterea nivelului de trai al românilor.
Tot în registrul concretului se înscrie și lipsa oricărui suport realist a gamelor de știri care creionează o pretinsă luptă
acerbă pentru supremație în interiorul PSD și care ar urma să atingă un fulminant climax sâmbăta aceasta în cadrul congresului
nostru.
Dragi colegi, și aceste informații se dovedesc a fi niște simple petarde lansate de opoziție pentru că PSD a trecut, de-a
lungul istoriei sale, prin mai multe momente mult mai dificile decât reforma pe care o pregătim acum. Indiferent că a fost
vorba de vreun test al unei moțiuni de cenzură, de schimbarea unor garnituri de miniștri, sau de predarea ștafetei interne între
generații, PSD a demonstrat nu doar că știe să gestioneze foarte bine orice fel de încercare venită din interiorul său sau din
partea adversarilor politici, ci și faptul că aceste încleștări ne-au pregătit și mai bine pentru orice încercări inerente și ne-au
întărit consistent.
Congresul de la finalul acestei săptămâni este o simplă competiție internă, constructivă și necesară după seria de
evenimente, de luna trecută, desfășurate pe scena politică. Spun asta mai ales pentru că ”testele” venite dinspre electorat ne-au
trasat schimbarea viziunii și restabilirea priorităților pentru atingerea obiectivelor importante din Programul de guvernare. De
asemenea, am mai înţeles și că este necesar ca PSD să renunţe la anumite teme, care au divizat cetăţenii. Tocmai din acest
raționament PSD își reafirmă receptivitatea față de orice doleanțe ale tuturor categoriilor sociale. Ba mai mult, nu doar că ia act
de acestea, ci, atâta vreme cât va exista o majoritate legitimă în Parlament, PSD va implementa, în continuare, alte noi
măsurile favorabile românilor.

35

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019
Cu alte cuvinte, PSD va câștiga atât confruntările electorale din acest an, cât și pe cele de anul viitor, pentru că lipsurile
acute de idei și proiecte constructive ale opoziției nu pot fi compensate prin minciuni, jigniri și manipulări grosolane.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
Între mindfulness și măsuri concrete în învățământul românesc
Doamnelor și domnilor deputați,
Dragi cetățeni,
În această perioadă efervescentă, în care Opoziția, euforică după anunțarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul
European, visează cu ochii deschiși la guvernare dar, imediat ce se trezește la realitate, realizează că este incapabilă să o
exercite, este imposibil să nu ne întrebăm cum ar arăta România dacă ar fi condusă, din nou, de reprezentanții PNL (sau PDL,
nici eu nu știu) și USR.
Spun „din nou” pentru că, deși se pretind fecioare într-ale guvernării, vedem cu toții că actualul PNL este plin de foști
PDL-iști, iar USR, de foști miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat etc. din perioada Guvernului Zero, condus de Dacian
Cioloș, dar, asemenea mentorului lor politic, Traian Băsescu, au perfecționat arta de a se afla la guvernare părând, totodată, că
au fost dintotdeauna în Opoziție.
Ei bine, exact când mă gândeam la cele de mai sus mi-a apărut în fața ochilor o știre, în care doamna Valerie Cioloș, soția
Premierului Zero, constată că cele mai mari probleme ale elevilor din România sunt stresul și anxietatea. Cu acest lucru putem
fi, într-o anumită măsură, de acord, dar cauzele stresului și anxietății elevilor sunt, în viziunea doamnei, problemele personale,
goana după note și presiunile din social media.
Și ce soluții propune această inspirată doamnă? Ridicarea nivelului de trai al familiilor elevilor și al profesorilor?
Atragerea de cadre didactice tinere, performante și bine motivate? Constituirea de centre de excelență? Identificarea de
oportunități profesionale? Nu, nimic din toate acestea, ci...ședințe de mindfulness! Adică un fel de meditație în grup, cum le
place unor membri USR, de altfel.
Cu alte cuvinte, dragi elevi, părinți și profesori, USR-PLUS nu va face nimic pentru a crește nivelul de trai sau calitatea
procesului educațional, dar vă va ajuta să depășiți anxietatea prin ședințe de meditații. Adică vom rămâne săraci, dar vom fi
împăcați cu ideea!
Haideți, acum, să vedem ce măsuri propune PSD pentru învățământul românesc și dacă există vreo diferență de abordare.
Spre exemplu, una dintre inițiativele noastre recente, printre inițiatorii căreia mă bucur să mă aflu și pe care o susțin cu
toată convingerea este Pl-x nr. 720/2018, care a fost adoptată de Camera Deputaților și, actualmente, se află în procedură
parlamentară la Senat.
Printre elementele pe care ne dorim să le introducem în Legea educației naționale, prin inițiativa menționată, se numără:
- introducerea principiului neîncărcării şi al suportabilităţii, în baza căruia deciziile cu privire la curriculumul naţional şi
programa şcolară se vor adopta în concordanţă cu specificul vârstei elevilor, evitând supraîncărcarea acestora și oferind spaţiul
necesar pentru activităţi extraşcolare;
- asigurarea finanţării de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii, elevii din învăţământul general obligatoriu de stat,
particular şi confesional acreditat, pentru învăţământul alternativ acreditat și pentru învăţământul profesional, liceal şi
postliceal acreditat, de stat, particular şi confesional;
- consacrarea conceptului de educație timpurie (0-6 ani) și organizarea unităților de educație antepreșcolară;
- acordarea unor cupoane pentru educaţia timpurie, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de
veniturile fiecărei familii beneficiare;
- furnizarea, de către grădinițele cu program săptămânal, de servicii pe timpul nopţii în situaţii deosebite şi/sau de urgenţă
ale părinţilor/reprezentanţilor legali;
- consacrarea posibilității finanțării, de către stat, prin Legea bugetului de stat sau din bugetele județene, a programului
„Şcoala după şcoală”;
- acordarea unui suport alimentar, constând într-o masă caldă pe zi, pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat respectiv acreditat confesional şi particular;
- stabilirea unor limite clare, minime și maxime, pentru grupele și clasele de elevi din diferitele forme de învățământ;
- repartizarea fraţilor sau prietenilor, chiar de vârste diferite, în cadrul aceleiaşi grupe;
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- reglementarea bacalaureatului standard și a bacalaureatului cu nivel ridicat;
- asigurarea, pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât
aceea de domiciliu, a serviciilor de transport şi, după caz, servicii de masă şi de internat;
- finanțarea internatelor școlare din bugetul Ministerului Educației Naționale;
- premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional care realizează rezultate deosebite;
- organizarea şi funcţionarea învăţământului dual universitar şi introducerea principiului consultării cu operatorii
economici în cazul acestuia;
- introducerea posibilității ca, pentru studenţii înscriși într-un program de studiu acreditat în cadrul învăţământului dual
universitar cu taxă, taxa de şcolarizare să fie plătită de către operatorii economici, respectiv student, în cote stabilite în
contractul individual de pregătire practică.
Desigur, acestea sunt doar câteva exemple de modificări ale Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 pe care le propunem prin
această iniţiativă. Recunoaştem, nici una dintre ele nu se referă la mindfulness, ci abordează probleme concrete, pentru care
identifică soluţii punctuale. Noi, aşa cum v-am obișnuit, ne facem datoria, iar dumneavoastră, așa cum este firesc, alegeți.
Aceasta pentru că, după cum am afirmat întotdeauna, PSD abordează educaţia cu seriozitate, dedicare şi profesionalism.
Deputat
Theodora Șotcan
***
PSD este partidul care a introdus cele mai multe programe de integrare a tinerilor
pe piața muncii și a generat cele mai mari majorări de venituri
De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie a crescut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei brut. S-a ajuns astfel ca
salariul minim net să ajungă la 1.263 lei în 2019, de la 875 lei în 2016. Este o creștere de peste 44%, cu mult peste creșterea
prețurilor de 7,8% din această perioadă. Aceasta a fost cea de-a treia creştere a salariului minim din guvernarea PSD, după cea
de la 1 februarie 2017, când a crescut de la 1.250 de lei la 1.450 de lei şi după cea de la 1 ianuarie 2018, când a crescut de la
1.450 de lei la 1.900 de lei.
PSD a acordat cele mai mari majorări dintre toate guvernările pentru salariile medicilor și asistentelor, care acum au
venituri comparabile cu cele din Europa.
Guvernarea PSD a creat 230.000 de noi locuri de muncă. Creşterea economică a generat noi locuri de muncă. Totodată,
şomajul este la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani, de 4,1%.
Alte măsuri pentru sprijinirea tinerilor au constat în scutirea de impozit pe venit pentru salariile obținute din proiecte de
cercetare, dezvoltare și inovare, scutirea de impozit pe venit pentru toţi angajaţii din domeniul IT și deducerea abonamentelor
medicale.
În ceea ce privește programele de integrare a tinerilor pe piața muncii au fost 3 măsuri importante.
„Garanţia pentru Tineret”, al cărui obiectiv principal a fost reducerea șomajului în rândul tinerilor care au vârsta cuprinsă
între 16 și 24 ani, prin facilitarea obținerii de locuri de muncă de calitate. Concret, s-a urmărit ca tinerii cu vârsta mai mică de
25 ani, care își pierd locul de muncă sau care nu găsesc unul după terminarea studiilor, să primească o ofertă de bună calitate,
fie de angajare, fie de continuare a educației sau de intrare în ucenicie, ori de efectuare a unui stagiu. Oferta este primită în
decurs de 4 luni de la înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
Programul „Pasarela” care vizează integrarea pe piaţa muncii a tinerilor dezavantajaţi, pentru ca aceştia să capete
experienţe, competenţe şi abilităţi care vor putea fi valorificate ulterior în mediul privat. Sunt vizaţi tinerii cu vârsta între 16 şi
26 de ani care nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni, care fie se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din
acesta, fie au cel puţin un copil în întreţinere. Astfel, un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual
din instituţiile publice este atribuit, în mod exclusiv, tinerilor dezavantajaţi, pentru o perioadă de 24 de luni, cu condiţia ca
acestea să fie vacante. La finalul celor 24 de luni, contractul individual de muncă încetează de drept, iar postul va putea fi
ocupat de o altă persoană aflată într-o situaţie similară.
Programul de Stagiatură și Programul de Ucenicie prin care angajatorii care încheie un contract de ucenicie sau de stagiu,
după caz, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie sau stagiu, de o sumă în cuantum
de 2.250 lei/lună. De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar, pentru
fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de
patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor
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înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situaţia în care se angajează
cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. Astfel, prima de activare, în valoare de 1.000 de lei, se plătește în
două tranșe, 50% în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea ei și 50% în luna următoare expirării perioadei de 3 luni
de la angajare.
Așadar, PSD este partidul care a introdus cele mai multe programe de integrare a tinerilor pe piața muncii și a generat cele
mai mari majorări de venituri.
Vă mulțumesc.
Deputat
Răzvan Rotaru
***
Vinovații pentru cazul fetiței agresate trebuie să plătească!
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor colegi,
Cazul Sorinei, fetița de opt ani din Baia de Aramă aproape maltratată de o procuroare însoțită de mascați, este, dincolo de
brutalitatea de neînțeles a intervenției, revoltător pentru întreaga țară! Ca deputat, cadru didactic și mamă, mă desolidarizez de
un asemenea comportament nefiresc și neobișnuit pentru o femeie.
Un astfel de gest aduce un prejudiciu enorm imaginii autorităților statului - Protecției Copilului, Justiției, Poliției, care și-a
permis să trimită mascații, cu atât mai mult cu cât în acest caz este vorba de un om învestit de stat să apere legea și, implicit,
siguranța cetățenilor!
În mod cu totul evident, procuroarea respectivă nu avea ce să caute acolo! Cazul era în jurisdicția executorului
judecătoresc, era doar treaba acestuia, care ar fi trebuit să fie însoțit de psihologi și reprezentanții Protecției Copilului! Mai
mult decât atât, Poliția, nu mascații de la Poliție, avea obligația să asigure protecția executorului, iar dacă s-ar fi opus la
executare făceau un proces verbal, iar părinții maternali ai fetiței ar fi fost răspunzători pentru opunere la executarea unei
hotărâri judecătorești! În niciun caz nu avea voie procuroarea să se implice personal și să-i ceara mascatului să o ajute s-o
târâie pe minoră, ei trebuiau să părăsească pur și simplu zona.
Astfel ar fi fost normalitatea! Dacă așa ar fi stat starea de fapt, ulterior se demarau cercetările pentru comiterea infracțiunii
de nerespectarea hotărârii judecătorești, iar minora rămânea în aceeași situație până la clarificarea cercetărilor penale. De
asemenea, Ambasadei SUA la București și părinților adoptivi li s-ar fi comunicat faptul că este un caz penal și se fac cercetări,
eventual se revizuia hotărârea judecătorească definitivă, deoarece existau informații conform cărora asistenții maternali au
cerut adopția Sorinei. Evident, interesul superior al copilului trebuia să primeze!
Graba, implicarea personală a procurorului care-și aroga aere de executor judecătoresc și de șef al mascaților, sugerează o
debandadă organizatorică, o necunoaștere a legii și ar putea fi chiar o încălcare grava a atribuțiilor ce îi revin acesteia! Ar fi
poate util să se verifice cum a susținut examenele doamna procuror și cum a ajuns la Parchetul Curții de Apel!
Chiar dacă ulterior s-a aflat că era vorba și despre o percheziție, consider că Inspecția Judiciara trebuie să o cerceteze pe
procuroarea în cauză, pentru comportamentul ei, dar și pe judecătorul care a dat sentința, iar alți procurori să-i cheme și să-i
cerceteze pe reprezentanții Protecției Copilului și pe șefii polițiștilor care i-au trimis acolo pe mascați!
Nu doar în cazul copiilor, ci în orice situație de o asemenea încărcătură emoțională, forța nu rezolvă problemele! Dacă
doamna procuror așa a crezut de cuviință să aplice legea, este regretabil și intolerabil!
Îmi exprim totuși încrederea că instituțiile statului funcționează în România și vor fi luate măsurile necesare pentru ca
astfel de incidente să nu se mai repete!
Deputat
Elena Hărătău
***
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Agricultura, un pariu câștigat de guvernarea PSD-ALDE
Stimați colegi,
Agricultura și dezvoltarea satului românesc au reprezentat o prioritate absolută în programul de guvernare al PSD,
program pe care românii l-au votat într-un procent covârșitor.
Încă de la preluarea guvernării, PSD și-a asumat dezvoltarea unuia dintre cele mai importante sectoare ale economiei: cel
al agriculturii.
Așa se face că, în doi ani și jumătate, în Agricultură s-au investit sume importante, atât din fonduri guvernamentale, cât și
bani europeni, nerambursabili.
Dacă am face un scurt bilanț al perioadei de guvernare, am vedea că România a absorbit fonduri europene destinate
sectorului agricol în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro, sumă ce reprezintă aproape dublul față de totalul celor
accesate de țara noastră de la aderare și până în 2016.
În guvernarea PSD, 866.000 de beneficiari cu peste 9,6 milioane hectare au primit subvenții de 6,53 miliarde euro, din
care 5,26 miliarde de euro fonduri europene și 1,27 miliarde euro de la bugetul de stat.
În campaniile din anii 2017- 2018, Guvernul PSD a acordat la timp fondurile pentru peste 100 tipuri de subvenții directe
și ajutoarele pentru o serie de programe: de distribuție alimente si fructe în grădinițe și școli, de restructurare și/sau reconversie
în sectorul vitivinicol, de promovare produse agricole, promovare vinuri, de rentă viageră, de motorină, de ameliorare rase
animale. Acordarea la timp a subvențiilor este un obiectiv major care continuă și în 2019, iar din 2020 se va implementa o altă
măsură care vine în sprijinul fermierilor români: eliminarea impozitului pe subvențiile din agricultură.
Foarte importante pentru creșterea producției agricole și a competitivității sunt investițiile realizate în sistemul de irigații.
Pe cifre concrete, putem spune că suprafața agricolă irigabilă a crescut de la aproximativ 300.000 de hectare în 2016, la
peste 1,4 milioane de hectare în 2019, prognoza pentru 2020 fiind de un milliard de euro investiții în acest sector.
O altă măsură de care au beneficiat mii de fermieri a fost programul ”Tomata”, prin care Guvernul acordă un sprijin de
3.000 de euro pentru 1.000 de mp cultivați cu tomate. În 2017 s-au făcut plăți în valoare de 129 de milioane de euro, pentru
9.338 de fermieri. Producția a fost de 680.000 de tone.
În 2018, plățile au depășit 151 de milioane de lei pentru un număr de 16.354 de legumicultori.Ceea ce este foarte
important, dintre aceștia, 10.294 au fost tineri iar 757 repatriați. Pentru anul în curs, numărul cererilor depuse a depășit 18.000
și se așteaptă ca producția să depășească un million de tone de roșii.
De asemenea, alte măsuri cu un impact major asupra agriculturii românești mai sunt: programul de încurajare a
agriculturii ecologice, finanțarea unor abatoare mobile, sprijinirea crescătorilor de ovine, legea privind diminuarea risipei
alimentare.
Scopul tuturor acestor măsuri dar și al altora pe care nu le-am amintit acum din lipsă de timp, a fost acela de a fructifica
potențialul real al agriculturii României, revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții din fonduri europene si resurse
locale, iar la aproape doi ani și jumătate de guvernare rezultatele acestor politici agricole se văd deja, agricultura devenind un
motor al creșterii economice.
Așa cum spuneam, agricultura și dezvoltarea satului românesc au reprezentat o prioritate absolută în programul de
guvernare al PSD, un pariu pe care partidul l-a făcut cu scepticii și cârcotașii , și pe care l-a câștigat.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cristina Elena Dinu
***
Este vital să continue majorările de venituri și investițiile, astfel încât
să crească nivelul de trai pentru fiecare român
Stimate colege, stimați colegi,
Deși în ultimii doi ani și jumătate, PSD a realizat cele mai mari majorări de pensii și salarii, în continuare sunt români
care trăiesc în sărăcie, fiind necesară continuarea creșterii veniturilor. Nu se poate merge pe abordarea strict contabilicească a
FMI. Economia este dinamică și dezvoltarea aduce mai multe venituri.
Este o realitate faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat, cel care asigură plata pensiilor, este în curs de echilibrare,
urmare a deciziei guvernării PSD în privința transferului contribuțiilor de la firmă la angajat și a creșterii numărului de salariați
în economie.
Deficitul la bugetul de pensii a fost în anul 2016 de 1,95 din PIB, în 2017 de 1,6 din PIB, în 2018 de 0,5% din PIB, în
timp ce pentru anul acesta este anticipat un excedent al bugetului de pensii, de 0,2% din PIB.
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FMI face referire la faptul că aplicarea legii pensiilor ar aduce adâncirea deficitelor. În fapt creșterea punctului de pensie
la 1.265 de lei din septembrie 2019 nu are legătură cu aplicarea legii pensiilor. Noua lege a pensiilor este prevăzută să intre în
vigoare și să se aplice din 2022.
Programul „O familie, o casă” are impact bugetar ZERO! Nu angajează nicio resursă de la buget prin urmare nu are cum
să reprezinte un factor de dezechilibru, așa cum pretinde FMI. Subvenționarea dobânzilor din acest program este acoperită din
încasările suplimentare provenite de la sistemul bancar. Taxele asupra veniturilor băncilor sunt folosite pentru ca românii să
poată obține credite avantajoase. Mai mult acest program reprezintă o pârghie importantă a dezvoltării și implicit a creșterii
veniturilor. Astfel, se susține și încurajează investițiile, se dezvoltă puternic industria construcțiilor dar și a domeniilor
adiacente, mobilă, electrocasnice, etc și determină apariția de noi locuri de muncă. Așadar evaluarea FMI este nesusținută de
realitate și în această privință!
România continuă trendul de creștere economică sustenabilă. Pentru anul 2019, creșterea economică prognozată se va
situa la 5,5%, în condițiile unui an agricol normal şi ale redresării sectorului serviciilor şi investițiilor. În 2020 creșterea
economică este estimată la 5,7% și la 5% în anii următori. Investițiile se vor întări pe fondul unei îmbunătățiri în
implementarea proiectelor finanțate din fonduri U.E., a creșterii veniturilor populației, precum şi a amplificării şi diversificării
surselor bugetare naționale de finanțare.
Măsurile economice adoptate de Guvernul României au continuat să fie principalul motor al creșterii economice, astfel că
puterea de cumpărare a populației măsurată prin câștigul salarial real a înregistrat un ritm aproape dublu de creștere față de cel
din perioada similară a anului trecut, atingând un nivel de 12,4%.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
De Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri, 26 iunie, să aducem
în spațiul public, pentru sănătatea tinerilor, mesajul: „În primul rând, ASCULTĂ!
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Viețile a zeci de tineri sunt distruse zilnic de consumul de substanțe de abuz, iar o parte din responsabilitate fiind a
societății care are obligația ca, prin diferite mecanisme, să lupte împotriva acestora. În 1987 Adunarea Generală a ONU a decis
ca pe 26 iunie să fie celebrată „Ziua Internațională de Luptă împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri”, având ca
obiectiv principal acțiuni de combatere a consumului de droguri. Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate coordonează la
nivel internațional campaniile de atenționare asupra pericolului la care se supun consumatorii de droguri.
În România, Agenția Națională Antidrog, înființată în anul 2002 coordonează activitățile de combatere a consumului de
droguri. Campaniile desfășurate de Agenția Națională Antidrog se adresează prevenirii, tratării și reducerii ofertei de droguri
pe piața națională și internațională. Asistarea consumatorilor de droguri în încercarea acestora de a renunța este sprijinită
printr-un sistem de ajutorare organizat pe bază de asistență. Printre servicii se numără servicii medicale, asistență de urgență,
dezintoxicare, menținere cu agoniști de opiacee, cum este metadona, sau susținerea abstinenței cu antagonist de opiacee
(naltrexonă), servicii de consiliere, sociale, sau de reducere a riscurilor asociate consumului, precum şi schimbul seringilor.
Prin H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog a fost asumată Strategia
naţională antidrog ce se implementează pe perioada 2013-2020 în acord cu perioada de implementare a Strategiei Uniunii
Europene. Aceasta include o nouă abordare la nivel de politici naţionale în domeniul drogurilor, prin faptul că pun un accent
mai puternic pe evaluări și analize, dar și pe colaborări cu mediul profesional şi academic pentru a contracara flexibilitatea
acestui fenomen și impactul său asupra societății în general și a persoanelor tinere în special.
Dacă este să ne uităm la situația prezentă, vedem că la începutul lunii iunie s-a lansat Raportul european privind situația
drogurilor în anul 2019. Din raportul național reținem că la nivelul populației, consumul oricărui tip de drog pe parcursul vieții
are o prevalență de 7.6%. Canabisul a fost cel mai utilizat drog în țara noastră, consumul acestuia fiind totuși cu mult sub
media europeană. Apoi se situează nou apărutele substanțe psihoactive (NSP), urmate de cocaină și LSD, fiecare cu 0.7%,
ecstasy – 0.5%, ciuperci halucinogene – 0.4%, heroină, amfetamine și ketamină – câte 0.3%. De asemenea se precizează în
raport o rată destul de ridicată a consumatorilor problematici de opioide care este de 1,65 consumatori la 1000 de locuitori.
Pentru ca acest fenomen să nu afecteze viețile tinerilor este nevoie de mai multă conștientizare în rândul tinerilor cu
privire la efectul nociv al drogurilor, iar la această conștiință crescută se poate ajunge numai prin implementarea unor campanii
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naţionale media, mult mai puternice, de sensibilizare, conştientizare şi informare, adresată populaţiei generale, referitoare la
consumul de droguri şi efectele acestuia. Trebuie să fim conștienți că doar prin prezența în spațiul public a mesajului antidroguri, tinerii vor fi feriți de acest flagel. În acest sens, în țara noastră se vor organiza campanii în diversele agenții anti-drog
la nivel național, care să transmită mesaje importante pentru tineri. O astfel de campanie IEC este organizată de Direcţia de
Sănătate Publică Neamț, în parteneriat cu Agenția Antidrog Neamț, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, ARAS România, IPJ
Neamț - Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității, cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Consumului
şi Traficului de Droguri, având drept slogan: „În primul rând, ASCULTĂ” dar şi un mesaj-cheie: „Să îi asculţi pe copii şi pe
tineri, este primul pas pentru a-i ajuta să crească sănătoşi şi în siguranţă”. Salutăm aceste inițiative și sperăm ca ele să
contribuie la o mai bună conștientizare în rândul generației tinere pentru prevenirea consumului de droguri, și pentru ca aceștia
să fie feriți de acest fenomen ce ruinează zilnic șansele sociale a zeci de persoane și le periclitează viața.
Deputat
Ciprian-Constantin Șerban
***
Ia trebuie să ocupe locul pe care-l merită în patrimoniul cultural naţional
Cămașa cu altiță, bluzița cu broderii ample și colorate lucrate manual, sau pur şi simplu albă, denumită simplu „ie”, este
de veacuri un simbol al tradițiilor românești. Este atât de frumoasă ia românească, încât lumea întreagă o sărbătorește, în
fiecare an, pe 24 iunie, de Ziua Universală a Iei.
Ziua Universală a Iei Româneşti, sărbătorită cu două zile în urmă, vine să certifice continuarea poveștilor inegalabile ale
iei românești, o emblemă a românismului, a perpetuării tradițiilor și a portului popular românesc.
Cămașa cu altiță, simbol al tradițiilor românești, este văzută, admirată şi achiziţionată acum de tot mai multe femei din
toată lumea. Certificarea autenticității iei românești ar trebui să fie o preocupare a instituțiilor statului, în contextul
numeroaselor tentative de asumare a paternității venite de peste tot.
Consider că este o obligație pentru toți românii reintegrarea iei românești în peisajul zilelor noastre și, totodată, să arătăm
mândria și susținerea celor care încă promovează arta manuală în România. Succesul prezentării cămășii cu altiță, devenită
celebră în lumea întreagă, trebuie continuat și transmis și generațiilor viitoare!
Mă bucur că în ultimii ani româncele au demonstrat că pot avea o unanimitate absolută în ceea ce priveşte promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti strămoşeşti, prin purtarea iei, nu doar cu ocazia acestei zile festive.
Puterea poporului român stă, în primul rând, în identitatea noastră, iar ia este unul dintre însemnele unice și distinctive ale
acesteia. Sper să reuşim cât mai curând să votăm şi o iniţiativă legislativă prin care ia să ocupe locul pe care-l merită în
patrimoniul cultural naţional, iar promovarea sa să fie mult mai dinamică, atât în România, cât şi în străinătate.
Deputat
Cristina Burciu
***
Reglementarea Uber, Bolt și Clever. Guvernul rezolvă problema, opoziția vrea
doar „frumoase victorii” în Parlament
Stimați colegi,
Unul dintre cele mai fierbinți subiecte de pe agenda reală a cetățeanului, în ultima perioadă, a fost acela legat de
reglementarea platformelor digitale și cele pentru transport alternativ, mai exact acele platforme folosite de sute de mii de
români în viața de zi cu zi. Guvernul condus de Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, în cursul zilei de marți, 25 iunie, că va
adopta în ședința de Cabinet, din aceeași zi, un act normativ referitor la reglementarea serviciilor alternative pentru transport
de persoane, prin intermediul unor aplicații digitale, mai precis, serviciile cunoscute românilor drept Uber, Bolt, respectiv
Clever.
Cea mai importantă victorie a actului normativ, anunțat de către doamna Viorica Dăncilă, este aceea că reglementează
activitatea acestor platforme digitale pe o perioadă de 3 ani de zile. Ceea ce înseamnă vești bune atât pentru utilizatorii Uber,
Bolt sau Clever, dar și pentru cei care folosesc această platformă pentru a-și completa veniturile lunare. În plus, o veste bună
suplimentară, pentru cei care conduc mașini înregistrate pe aceste platforme, este prevederea ca mașinile să nu fie mai vechi de
15 ani, spre deosebire de 5 ani cât era prevăzut anterior. Adică mai mulți români pot acum să se înscrie în aceste platforme
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pentru a încerca să câștige un ban în plus. Astfel, Guvernul nu doar că a rezolvat o problemă socială majoră, care încurajează
concurența, ci a oferit și servicii de bună calitate pentru cetățeni.
Dacă toate acestea sunt veștile bune, veștile rele vin din Parlament unde Opoziția nu este interesată să rezolve problema
românilor, ci este interesată să câștige puncte politice, tot pe marginea acestui subiect. Pe scurt, în timp ce Guvernul adopta
actul normativ despre care am vorbit mai devreme, în Camera Deputaților, PNL și USR se întreceau, într-un concurs de
popularitate în comisiile de specialitate, pentru a adopta aceleași reglementări ca și cele propuse de Guvern. Ba, mai mult,
reprezentanții Opoziției au somat chiar Guvernul să nu adopte Ordonanța de Urgență, care ar rezolva problema, pentru ca
modificările lor să intre în plen și să poată să se laude în fața românilor că au rezolvat o problemă stringentă. Iată care sunt
cuvintele pe care le-a folosit deputatul liberal Lucian Bode, făcând referire la legea aflată în dezbatere parlamentară: “[…]o
frumoasă victorie a opoziției”. Iar aceste cuvinte vin, culmea, de la partidul care acuză PSD că nu se preocupă de agenda
cetățeanului, ci doar de aspecte legate de imagine. Dovadă mai clară de ipocrizie nici nu cred că există, iar PNL cred că trebuie
să-și ceară scuze pentru această abordare.
Cum rămâne, stimați colegi de la Opoziție? Suntem interesați de a rezolva problemele românilor sau suntem interesați să
obținem “frumoase victorii ale Opoziției”?
Vă mulțumesc!
Deputat
Aida-Cristina Căruceru
***
România își încheie cu succes mandatul de deținere a președinției Consiliului Uniunii Europene.
Am demonstrat că suntem un stat european matur, care poate oferi soluții clare
pentru mai multă solidaritate, convergență și coeziune în rândul țărilor membre UE
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Peste mai puțin de o săptămână România își va încheia mandatul la președinția Consiliului Uniunii Europene. În aceste 6
luni de deținere a mandatului, România a dat dovadă de experiență diplomatică, responsabilitate și profesionalism, finalizând
90 de dosare legislative. Pe data de 1 iulie țara noastră va preda ștafeta Finlandei. Printre dosarele finalizate cu succes pe
parcursul mandatului se numără: consolidarea politicilor de securitate la nivel european, uniunea piețelor de capital,
mobilitatea transfrontalieră a societăților, directiva gazelor naturale, directiva copyright, programul spațial de cercetare și
dezvoltare, programul Orizont, și altele.
Unul dintre proiectele prioritare a fost gestionarea coerentă a frontierelor externe ale Uniunii Europene ceea ce s-a dovedit
a fi foarte necesară în ultimii ani, fiind acum îndeplinită cu succes de către țara noastră. Astfel Agenția Europeană pentru
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) își va spori personalul și echipamentele tehnice. Până în 2027, Frontex va
ajunge să aibă un personal operațional de până la 10.000 de persoane, alcătuit din personal propriu, personal din statele
membre detașat pe termen lung sau scurt, precum și o rezervă pentru reacție rapidă. De asemenea, Sistemul European de
supraveghere a frontierelor (EUROSUR) se va integra în cadrul Frontex.
O altă măsură importantă este Uniunea piețelor de capital, prin îmbunătățirea regulamentului privind infrastructura pieței
europene (EMIR), adoptat în 2012, care a reprezentat la momentul respectiv una dintre măsurile europene ca răspuns la criza
financiară. Noul regulament va simplifica EMIR, oferind soluții cu privire la costurile disproporționate de asigurare a
conformității, problemele legate de transparență și accesul insuficient la compensare pentru anumite contrapărți.
Tot la fel de important este și proiectul privind mobilitatea transfrontalieră a societăților la nivel european, pe care
președinția română a Consiliului Uniunii Europene l-a finalizat cu succes și care face posibilă consolidarea libertății de
stabilire a societăților în cadrul pieței unice. Prin acest proiect legislativ sunt reglementate proceduri de transformare şi
divizare transfrontalieră şi este îmbunătățit regimul fuziunilor transfrontaliere, în acord cu realitățile economice şi sociale
actuale, și totodată se încurajează utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procesul de realizare a operațiunilor
transfrontaliere.
Un alt proiect important încheiat cu succes privește modernizează legislației europene în materie de protecție a
consumatorilor facilitând dreptul la măsuri reparatorii individuale pentru consumatori atunci când aceștia sunt afectați de
practicile comerciale neloiale, cum ar fi marketingul agresiv; sporirea transparenței tranzacțiilor online; protecția
consumatorilor în ceea ce privește serviciile digitale „gratuite”, cum ar fi: stocarea în cloud, conturile de pe platformele de
comunicare socială și cele de poștă electronică; informații clare pentru consumatori în cazul unei reduceri a prețurilor.
Pe lângă aceste proiecte de mare importanță pentru menținerea unui trend ascendent în ceea ce privește politica de
dezvoltare și securitate personală europeană, au fost tratate cu maximă atenție și proiecte care pot avea un real impact în țara
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noastră, iar aici vorbim de consolidarea cerințele privind siguranța autovehiculelor, proiect absolut necesar pentru reducerea
accidentelor rutiere în țara noastră. Astfel politica europeană, sub coordonarea președinției române a Consiliului UE, a aprobat
un acord provizoriu pentru un nou regulament care impune standarde de siguranță sporite pentru producătorii de automobile.
La zece ani de la adoptarea Regulamentului privind siguranța generală, noul regulament va contribui la realizarea obiectivului
de zero decese și răniri grave din accidentele rutiere până în 2050.
Nici cercetarea nu a lipsit de pe agenda de priorități, astfel președinția română a Consiliului a ajuns la un acord cu
Parlamentul European privind pachetul „Orizont Europa” de cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. Programul se va
baza pe trei piloni (1. excelența științifică; 2. provocări globale și competitivitatea industrială europeană; 3. Europa
inovatoare), incluzând măsuri de sprijinire a statelor membre pentru o maximă valorificare a potențialului național în domeniul
cercetării și al inovării. În plus cercetarea și dezvoltarea spațială va fi abordată cu maxim interes în perioada 2021-2017 pe
baza programelor de cercetare spațială, EGNOS, Galieo și Copernicus.
Țara noastră a demonstrat clar că poate contribui la viitorul proiectului european. Mandatul României la președinția
rotativă a Consiliului Uniunii Europene este unul de succes și trebuie să fim mândri de acest lucru. România a gestionat foarte
bine toate dosarele pe care le-a avut în lucru, negociind profesional și finalizând cu succes proiecte esențiale pentru o Europă
mai solidară și mai convergentă. Felicităm Guvernul României pentru gestionarea eficace a mandatului președinției române la
Consiliul Uniunii Europene. România are capacitate și trebuie să conteze din ce în ce mai mult în Europa, pentru că am
dovedit că țara noastră este responsabilă și că are soluții clare și solide atunci când Europa are nevoie de voci puternice și
solidare în susținerea viitorului european.
Deputat
Claudiu-Augustin Ilișanu
***
În fiecare an de guvernare PSD a crescut numărul salariaților activi
Stimate colege, stimați colegi,
Creșterea numărului de salariați activi arată că măsurile guvernării PSD au rezolvat una dintre cele mai mari probleme ale
românilor din trecut: locurile de muncă.
De asemenea, e infirmată teza Opoziției că șomajul ar fi scăzut ca urmare a plecării salariaților români la muncă în
străinătate. Scăderea șomajului a fost determinată de crearea de locuri de muncă, nu de plecarea angajaților. Iar această
creștere a job-urilor este rezultatul clar al măsurilor de stimulare economică prin care a crescut semnificativ numărul de
angajatori.
De la începutul anului și până acum, numărul contractelor active de muncă a crescut cu peste 60.000. În total, la 17 iunie
2019, în întreaga economie a țării, erau 6.435.014 contracte de muncă active, cu aproape 175.000 mai multe decât la începutul
anului 2018.
Mai multe contracte de muncă înseamnă activitate economică susținută, creștere și nu în ultimul rând mai multe venituri
la bugetul statutului, inclusiv la bugetul asigurărilor sociale. De altfel, pe acest temei și în contextul transferului contribuțiilor,
s-a reușit echilibrarea bugetului asigurărilor sociale cu perspectiva excedentului, în acest an. Este extrem de relevant pentru
bunul mers al economiei și faptul că de la începutul anului numărul angajatorilor activi a crescut cu peste 10.500, iar în
comparație cu 1 ianuarie 2018, numărul angajatorilor activi este acum mai mare cu 28.524. Astfel, într-un an și jumătate, în
guvernarea PSD, numărul entităților economice, firme și instituții, care plătesc salarii a crescut cu peste 28.500 și au asigurat,
în plus, aproape 175.000 de contracte individuale de muncă, cu tendința de accentuare a acestor evoluții benefice în ultimele
șase luni. Altfel spus, nu există nicio problemă de sustenabilitate a plății pensiilor și în niciun caz, guvernul nu se împrumută
pentru a plătii pensii și salarii, așa cum tot dezinformează Opoziția.
Este o realitate că Opoziția nu are nici dorința, nici interesul să preia guvernarea. Tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută
în Parlament a fost o mascaradă, o sarabandă a acuzațiilor demagogice și a jignirilor. Motiunea de cenzură este un instrument
legitim, democratic, dar Opoziția a reușit să-l arunce în derizoriu. Ura și dezbinarea continuă să rămână marca PNL și USR.
PSD a fost și rămâne partidul construcției și al soluțiilor.
Vă mulțumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
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Să ne punem cu toții tricolorul în cuget și simțiri!
La 20 mai 1998, s-a stabilit ziua de 26 iunie ca fiind Ziua Drapelului Național. Cu o istorie de 185 de ani, drapelul
național a condus idealurile de unitate națională ale Pașoptiștilor de la 1948, a marcat teritoriile eliberate de români pentru
câștigarea independenței și a reîntregirii patriei și a fost arborat la sediile celor mai puternice organizații mondiale din care
România face parte - Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
Astăzi, avem datoria să readucem spiritul tricolorului în inimile și pe străzile României, lucru uitat de cetățeni și clasa
politică în ultimii ani. Adoptarea unor steaguri ale organizațiilor din care facem parte nu trebuie să conducă la diminuarea
rolului identitar al tricolorului nostru. Noi suntem ceea ce suntem datorită simbolurilor care ne-au ținut uniți. Istoria națiunii
române dăinuie pentru vecie în cântecele, poveștile, tradițiile și arta noastră, dar și prin tricolor. El trebuie promovat și arborat
oriunde se poate pe teritoriul României și în afara ei. Națiunea nu va cădea până când ultimul tricolor nu va fi coborât de pe
catarg. De aceea, trebuie să arborăm sute, mii, pentru a arăta lumii cine suntem și în ce credem.
La 185 de ani, fac un apel către Guvern de a găsi acele soluții financiare prin care să putem da fiecărui român tricolorul
lui pe care să-l arboreze cu mândrie pe casă și autorităților locale câte un tricolor pentru fiecare stâlp din România.
La 185 de ani, trebuie să spunem dacă mai acceptăm ca tricolorul să fie ars, batjocorit sau înlocuit cu steaguri ale unor
ținuturi fictive. Să spunem dacă istoria milenară a acestui popor, descrisă cromatic în cele 3 culori, mai vrem să fie spălată de
acte de barbarie și antiromânism.
Țineți minte, dragi românii, dacă străbunicii noștri au trebuit să lupte pentru tricolor cu prețul vieții, noi, astăzi, doar
trebuie să-l păstrăm sus pe catarg!
La mulți ani, sfânt tricolor românesc!
Deputat
Ioan Dîrzu
***
Reconciliere și recunoștință între generații - imperativ major de moralitate a societății românești actuale
Domnă/domnule președinte de ședință
,,Declarația universală a drepturilor omului ”- la articolul 29.1 precizează că : ,,orice persoană are îndatoriri față de
colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteea este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale ”
Unitatea dintre drepturile și obligațiile reciproce,între repartizarea avantajelor și poverilor economice, sociale, culturale și
morale constituie fundamentul solidarității între generații.
Se știe că, atât în țările dezvoltate economic, cât și în țările în curs de dezvoltare, ponderea persoanelor vârstnice în
structura populației crește într-un ritm rapid.
Acest fapt determină importante schimbări asupra dezvoltării socio- economice în diverse regiuni ale globului. Este unul
din motivele pentru care anul 2012 a fost declarat de către CONSILIUL UNIUNII EUROPENE și de PARLAMENTUL
EUROPEAN drept ,, ANUL EUROPEAN AL ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE AL SOLIDARITĂȚII ÎNTRE GENERAȚII ,,
Îmbătrânirea populației atrage inevitabil, și îmbătrânirea forței de muncă. Situația aceasta presupune o adaptare a
economiei, a pieții muncii și, nu în ultimul rând a legislației care vizează persoanele vârstnice .
Marea migrație a forței de muncă tinere din România spre statele din vestul Europei îndeosebi, are un impact economic,
social și uman incalculabil. Efectele negative încep deja să se manifeste cu deosebire asupra persoanelor vârstnice, aflate la
capăt de drum, fară putere și, în cele mai multe cazuri bolnave, lipsite de sprijinul și de afacțiunea copiilor sau nepoților.
Sunt tot mai numeroase cazurile de persoane vârstnice abandonate în România care nu au mai fost vizitate de copii sau de
nepoți de ani de zile.
Este vorba de un nou tip de abandon,abandonul emoțional, temă pe care ar trebuii să o abordăm nu numai din punct de
vedere sociologic, ci și din punct de vedere legislativ. Ne aflăm într-o lume în care normele morale se dovedesc a nu mai fi
suficiente pentru a creea obligații reciproce între oameni, și nici între membrii aceleeași familii.
Dezumanizarea sub influența banilor , egoismul și lupta pentru dobândirea averilor create prin munca părinților și
bunicilor, îi determina pe unii din generația tânără (sau mai tânără) să uite că au și obligații nu numai drepturi .
Se poate constata că, deși se recunosc problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice din țara noastră, pe măsură ce
se adoptă noi acte normative din domeniul familiei, se ignoră problemele vârstnicilor ,ori se lasă la aprecierea unor instanțe
de judecată să decidă,dacă este cazul sau nu, să oblige copii sau nepoții să participe la întreținerea acestora.
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Noul Cod civil are prevederi ambiguee referitoare la obligația legală de întreținere a parinților repectiv a buncilor.
Această obligație ar trebui să revină copilului major, apt de muncă și care realizează venituri, dar nu este reglementată expres
în lege. Nu la fel de ambiguă este prevederea din Noul Cod Civil ,aprobat prin asumarea răspunderii Guvernului în anul 2011,
care a preluat și prevederile din Codul Familiei, atunci când stabilește dreptul la moștenire.
Se pune întrebarea dacă, a avea grija unei persoane vârstnice , cu pensie și diverse proprietăți , este mai grea decât
creșterea și educarea unui copil pâna la vârsta de 26 de ani, fără venituri și fără proprietăți ? Sau e vorba de o discriminare?
Din punct de vedere moral nu este corect să privim diferit cele două perioade din viața unui om.
În concluzie ,exprim convingerea că trebuie reglementate prin lege, în mod clar și fară echivoc ,raporturile juridice
reciproce dintre rudele în linie dreaptă, respectiv între copii și părinți , copii și bunici, copii și stăbunici din aceeași familie,
atât sub aspect moral cât și sub aspect material.
Aceleași drepturi dar și aceleași obligații!
Deputat
Dumitru Gherman
***
Economia forestieră a României
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
O problemă a dezvoltării rurale a României în zonele predominant montane o reprezintă exploatarea şi prelucrarea masei
lemnoase, recoltarea şi prelucrarea produselor pădurii: fructe, ciuperci, plante medicinale etc., meşteşugurile specifice zonei
montane legate de prelucrarea artizanală a produselor forestiere etc.
Economia forestieră românească este departe de a fi o componentă importantă a economiei rurale din zona montană.
În structura economiei rurale a României economia forestieră, cu toate componentele sus menţionate, nu depăşeşte 6%.
Proiectele de dezvoltare rurală în zonele montane, trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, soluţii pentru extinderea
întreprinderilor mici şi mijlocii de prelucrare a masei lemnoase şi a altor produse ale pădurii.
Economia forestieră, în ecosistemele ocupate cu păduri, este însă ramura care, asemenea agriculturii la câmpie, are funcţii
multiple. Silvicultura, în corelaţie cu agricultura, poate avea o funcţie economică complementară sau o funcţie economică de
bază în anumite zone.
În cadrul economiei forestiere, două aspecte trebuie să constituie obiective ale programelor de dezvoltare şi amenajare
rurală. Primul, se referă la extinderea pădurilor prin noi plantări, a perdelelor forestiere de protecţie, întreţinerea pădurilor
actuale, iar al doilea aspect cuprinde exploatarea raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut în produse finite
cu valoare adăugată mare.
Referitor la exploatarea raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut în produse finite înalt prelucrate
trebuie precizat faptul că, la această dată, România obţine în medie pe tona de produs lemnos final de 3,2 ori mai puţin faţă de
ţările din Uniunea Europeană (80euro/tonă în România, 260 euro/tonă în Uniunea Europeană).
Explicaţia este simplă: o parte prea ridicată a valorii produsului forestier provine din exportul de buşteni (46%) şi nu din
exportul de mobilă şi produse prelucrate din lemn (54%). De asemenea, piaţa internă este inundată de produse din lemn ale
marilor firme europene şi de oferta de mobilă a societăţilor comerciale româneşti care importă mare parte din acest produs.
Pentru România, extinderea pădurilor este prioritate a reconstrucţiei ecologice deoarece sunt încă prea multe zone
colinare cu acoperire forestieră mică.
În zonele de câmpie, despădurirea excesivă a cauzat aridizarea, stepizarea excesivă şi, pe alocuri, chiar deşertificarea iar
în zonele de deal eroziunea masivă a solului.
Economia zonei montane, prin resursele durabile pe care le cuprinde, reprezintă o problemă de primă importanţă pentru
economia rurală fiind uşor de cuantificat în componentele ei.
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
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Guvernul Dăncilă trebuie să meargă înainte și programul de guvernare la fel
Pe 18 iunie, în Parlamentul României, moțiunea de cenzură a Opoziției nu a trecut. PSD a rămas la guvernare. Ziua de 18
iunie ne demonstrează două situații de care trebuie să ținem cont în deciziile noastre – prima - Guvernul Dăncilă merge mai
departe și a doua - Coaliția de Guvernare este stabilă. Cu aceste lucruri în minte trebuie să mergem la Congresul din 29 iunie.
Cu un Guvern stabil care are un program de guvernare votat de români cu mare încredere în decembrie 2016.
Guvernul Dăncilă trebuie să meargă înainte și programul de guvernare la fel. Congresul din iunie va aduce clarificările
necesare pentru a ne regăsi ritmul. Ceea ce este bine, pentru că avem mult de treabă. Pentru ca acest lucru să se întâmple,
premierul Viorica Dăncilă trebuie să aibă susținerea necesară și să devină președintele PSD. A demonstrat că a trecut cu bine
peste o perioadă nu tocmai ușoară pentru PSD.
A demonstrat că este un om al dialogului, un om deschis pentru reformare și care are determinarea să ducă mai departe
ceea ce PSD a început cu mai bine de doi ani în urmă – o viață decentă pentru toți românii. Avem nevoie de consecvență și
stabilitate. În acest sens, Organizația Județeană PSD Hunedoara trebuie să o susțină pe Viorica Dăncilă pentru funcția de
președinte al Partidului Social Democrat. Pentru că avem mult de muncă și nu avem timp de scandal așa cum are Opoziția.
Trebuie să muncim în liniște, cu un președinte ce este și șeful Executivului, care cunoaște guvernarea, progamul de
guvernare cât și partidul. Doamna premier Viorica Dăncilă îndeplinește toate aceste criterii.
Deputat
Laurențiu Nistor
***
Noua Lege Electorală - extinderea votului prin corespondență, introducerea votului
prelungit, creșterea numărului de secții de votare
Discuțiile privind elaborarea, modificarea și completarea unui cod electoral în diaspora din cadrul Comisiei speciale
comune a Camerei Deputaților și Senatului privind modificarea legilor electorale au intrat în linie dreaptă. Hotărârea privind
constituirea Comisiei Speciale comune a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 iunie, obiectivul acesteia fiind acela de a
elabora propunerea legislativă privind desfășurarea procesului electoral în afara țării.
Pe 24 iunie s-a reunit grupul de lucru interinstituțional destinat elaborării și modificării propunerilor legislative în materie
electorală. Reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului s-au așezat la aceeași masă pentru a veni cu un proiect de lege
funcțional, un produs legislativ care să ofere românilor din diaspora posibilitatea exercitării dreptului la vot.
În acest sens, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni susține modificarea legislației electorale pentru a veni cu soluții
cât mai eficiente în sprijinul românilor și a pus la dispoziția tuturor celor interesați o adresă de e-mail unde toți cei interesați
pot trimite amendamente și propuneri. Am considerat că experții teoreticieni în materie electorală au nevoie de cei care
cunoasc cel mai bine problemele actuale și sunt în măsură să le remedieze, implicându-se activ și interactiv în elaborarea
acestui proiect care are drept finalitate o Lege Electorală care să reprezinte drepturile și interesele tutror românilor de peste
graniță.
Temele de discuție, din cadrul ședinței Comisiei speciale din 25 iunie, au vizat extinderea votului prin corespondență,
introducerea votului prelungit, creșterea numărului de secții de votare, dar și alte soluții care să vină în sprijinul românilor din
afara granițelor care doresc să-și exercite acest drept constituțional pe teritoriul altui stat.
Proiectul de lege a intrat în dezbaterea comisiei pe 25 iunie 2019, iar noua lege va fi finalizată în prima săptămână a lunii
iulie. Este foarte important ca noul Cod Electoral să fie operațional în cel mai scurt timp și să avem un produs legislativ care să
ofere tuturor românilor plecați din țară șansa de a-și exercita dreptul constituțional la vot.
Deputat
Natalia-Elena Intotero
***
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Suplimentele alimentare
Declarația mea politică de astăzi se referă la suplimentele alimentare.
Despre acestea se discută din ce în ce mai frecvent în ultimii ani. Noţiunea, relativ nou intrată în legislaţia românească,
este asociată fie cu produsele speciale pentru sportivi, fie cu tradiţionalele tincturi şi ceaiuri, fiole cu lichid, produse ale
stupului.
Suplimentele alimentare sunt destinate consumului (administrării) pe cale orală de către persoane sănătoase în completare
unei alimentații sănătoase. Suplimentele alimentare sunt preparate ce conțin vitamine, minerale sau alte substanțe cu efect
nutrițional sau fiziologic (fibre, aminoacizi, acizi grași, extracte vegetale sau animale), indicate atunci când, din anumite
motive, aceste substanțe lipsesc sau nu se regăsesc într-o cantitate suficientă în dieta zilnică. Pentru a fi cu adevărat eficiente,
vitaminele și mineralele trebuie să provină din surse organice, adică să fie extrase direct din produse care se găsesc în natură.
Suplimentele alimentare nu previn, nu tratează ci mențin starea de sănătate. Nu se poate face afirmația conform căreia
administrarea unui supliment alimentar nu este însoțita de efecte secundare.
Supravegherea pe piață a produselor obținute prin procesarea plantelor medicinale și aromatice care se încadrează în
categoria medicamentelor se realizează de către inspectorii din Direcția generală farmaceutică, inspecția de farmacie si
aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătății și de către inspectorii din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale. Iar supravegherea pe piață a plantelor medicinale si aromatice destinate comercializării în stare
proaspătă și procesate se face de către inspectorii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și ai Ministerului
Sănătății, precum și de către persoanele autorizate din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
Tincturile sunt una dintre cele mai puternice forme ale suplimentelor alimentare. Tincturile sunt obținute prin extracție
repetată, în serie, acest procedeu asigurând o concentrație foarte ridicată de substanțe active în produsul final. Sunt ușor de
administrat, organismul asimilând substanțele active prezente în produs la scurt timp după administrare.
Chiar dacă sunt mai puternice ca alte forme de suplimente alimentare, tincturile sunt destinate, ca şi celelalte suplimente
alimentare, susţinerii unui stil de viaţă sănătos.
Suplimentele naturale reprezintă un mod excepțional de a ne menține sănătatea și energia, de a lua o picatura de putere
din natură. Dar este nevoie de atenție pentru a le alege pe cele cu adevărat naturale și cu o cantitate optimă de substanță activă,
care să ne ajute să ne echilibrăm organismul și să fim sănătoși.
Deputat
Niță Nicu
***
26 iunie – Ziua Drapelului
Stimați colegi,
Anual, în 26 iunie se sărbătoreşte Ziua Tricolorului, sărbătoare instituită prin lege. S-a considerat că drapelul naţional este
simbolul cel mai sfânt al românilor şi manifestările dedicate lui pot contribui major la formarea şi consolidarea sentimentelor
patriotice. De altfel, în toate ţările, drapelul de stat are acest rol de întărire a patriotismului, în jurul lui solidarizându-se, la bine
şi la rău, fiecare popor. Dar de ce 26 iunie? Pentru a afla un răspuns la această întrebare trebuie să privim în trecut, mai exact
în prima jumătate a secolului XIX. Astfel, din 1834, când Ţările Române au început să se dezvolte din punct de vedere
economic, când conştiinţa naţională cerea unitatea şi libertatea ţării, domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica Vodă, a
obţinut de la otomani învoirea "de a pune steag românesc corăbiilor negustoreşti şi oştirii". Dacă steagul destinat corăbiilor
avea două culori (galben şi roşu), cel atribuit armatei era compus din trei (roşu, galben şi albastru) şi un vultur la mijloc.
Acesta este socotit drept începutul adoptării tricolorului pe pământ românesc.
Potrivit unor ipoteze istorice, tricolorul se impune ca drapel naţional în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan
Cuza, culorile steagului fiind dispuse însă pe orizontală. Primul drapel din 1859, aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră
plasată sus, urmând ca, în a doua parte a domniei lui Cuza, fâşia roşie să fie dispusă pe partea superioară. După venirea lui
Carol I, steagurile vor avea benzile dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel regulilor respectate de steagurile
europene. În finalul acestei scurte treceri prin istoria tricolorului, tragem concluzia că Ziua Drapelului Naţional a fost instituită
pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar a decretat ca Tricolorul - roşu, galben şi albastru - să
reprezinte steagul naţional al tuturor românilor; cele trei culori împărţite în mod egal reprezintă principiul egalităţii, orientarea
culorilor în sus semnifică verticalitatea.
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Ziua Drapelului Naţional este, în primul rând, un moment dedicat celor care, pe parcursul istoriei statului român, au
dat dovadă de onoare, curaj şi patriotism, purtând în suflet cele trei culori care ne reprezintă pe toţi - albastru, galben şi roşu.
Tricolorul este simbolul care ne uneşte în mândria de a fi români şi ne reprezintă ţara în lume. Doresc să le transmit tuturor
românilor că numai împreună putem construi România, că numai împreună putem moderniza România, și numai împreună
putem schimba situația economică, socială și politică în Romania! La mulţi ani, drapelului nostru naţional!
Deputat
Costel Lupașcu
***
 Întrebări

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Salarizarea personalului civil din penitenciare
Domnule ministru,
O serie de angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au avut calitatea de personal contractual în decursul
carierei, calitate care s−a schimbat în cea de funcţionar public prin redistribuire, prin reorganizarea unităţilor, atribuţiile
posturilor respective rămânând aceleaşi ori modificându−se într−o foarte mică măsură.
Astfel prin:
 Legea 293⁄2004, Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Republicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr.628 din 22 septembrie 2009, în care la:
Art.79...
(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
care are atribuţii similare cu personalul prevăzut la alin.(3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de
funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.
(5) Personalul numit în funcţii publice va depune jurământul de credinţă, potrivit art.19 alin. (1).
ŞI
 Ordin Nr.2791⁄C din 8 octombrie 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în
sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor
EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1098 din 25 noiembrie 2004
În temeiul art.72 alin. (4) din Legea nr.293⁄2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile art.6 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.736⁄2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Justiţiei emite prezentul ordin.
ART.1
Personalul civil preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate poate dobândi,
la cerere, calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, dacă îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) corespunde criteriilor de selecţionare prevăzute la art.11 din Legea nr.293⁄2004 privind Statutul funcţionarilor publici
din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
a) îndeplineşte o funcţie ale cărei atibuţii sunt similare cu cele ale personalului prevăzut la art.72 alin. (3) din Legea
nr.293⁄2004 sau contribuie la realizarea acestora.
ART.2
Atribuţiile funcţiilor de personal civil similare funcţiilor militare sunt:
− coordonarea şi executarea unor activităţi de pază, supraveghere şi escortare a persoanelor private de libertate;
− coordonarea şi executarea unor activităţi privind asigurarea legalităţii deţinerii şi îndeplinirii procedurii cu privire la
situaţia juridică a persoanelor private de libertate, precum şi a folosirii la muncă a efectivelor de deţinuti şi minori;
− coordonarea şi executarea unor activitaţi în domeniul asistenţei medicale, reintegrării sociale, logisticii, financiar,
resurselor umane şi formarii profesionale, precum şi al culegerii, prelucrării, verificării şi valorificării datelor şi informaţiilor
din domeniile de activitate ale sistemului administraţiei penitenciare.
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ART.3
Numirea ca funcţionari publici cu statut special a personalului civil preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a
Penitenciarelor se face potrivit competenţelor, în raport cu condiţiile şi cu vechimea în activitate, pe categorii şi grade
profesionale.
Astfel:
 La data de 01.08.2006 un număr de 17 salariaţi civili au devenit funcţionari publici cu statut special, recunoscându−se
în acest fel faptul că, îndeplineam
aceleaşi atribuţii, prin fişele de post existente, ca şi funcţionarii publici din cadrul A.N.P., fără a se lua în considerare şi
vechimea ca salariat civil pe toată perioada în care am îndeplinit aceleaşi atribuţii, ca vechime ca funcţionarii publici cu statut
special, adică vechimea din perioada 01.08.2004 − 01.08.2006;
 La data de 13.12.2010 un număr de 9 salariaţi civili au devenit funcţionari publici cu statut special, recunoscându−se
în acest fel faptul că, îndeplineam aceleaşi atribuţii, prin fişele de post existente, ca şi funcţionarii publici din cadrul A.N.P.,
fără a se lua în considerare şi vechimea ca salariat civil pe toată perioada în care am îndeplinit aceleaşi atribuţii, ca vechime ca
funcţionarii publici cu statut special, adică vechimea din perioada 18.10.2006−13.12.2010
Menţionăm că o situaţie asemănătoare a fost în cazul preoţilor civili, angajaţi în sistemul de apărare naţională, ordine
publică şi securitate naţională, care prin LEGEA Nr.223⁄2015 din 24 iulie 2015, privind pensiile militare de stat, avem la
ART.3
(e) vechimea în serviciu – perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate
naţională s−a aflat în una din următoarele situaţii:
..........
6. a îndeplinit activităţi pastoral− misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în
instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de
muncă;
Le−au fost recunoscute implicit vechimea civilă ca vechime de serviciu în perioada în care îşi exercitau atribuţiile în
sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.
Pentru recunoaşterea morală şi îndepărtarea unei posibile discriminări creată prin Legea nr.223⁄2015, rugăm găsirea
oricărei soluţii legislative, care să ne recunoască vechimea civilă ca vechime de serviciu, în perioada în care ne−am defăşurat
activitatea în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi am îndeplinit aceleaşi atribuţii ca şi
funcţionarii publici cu statut special, fapt recunoscut de legile ulterioare, în baza cărora am devenit funcţionari publici cu statut
special.
În consecință, pe baza celor prezentate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați, în scris răspunsul dumneavoastră.
Bună ziua!
Mă numesc Adrian Pîrvu, sunt funcţionar public cu statut special în cadrul Centrului de Detenţie Brăila Tichileşti, şi am
fost desemnat de către grupul iniţiator al memoriului(pe care îl găsiţi în atachament), să vă transmit propunerea de modificare a
art.3 alin.6 din Legea nr.223/2015, privind pensiile militare de stat.
Forma actuală:
Art.3
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
......................
6.a îndeplinit activităţi pastoral – misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în
instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de
muncă
Forma propusă
Art.3
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
.................
6.a îndeplinit activităţi pastoral – misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în
instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de
muncă, precum şi personalul civil angajat în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin
contract individual de muncă şi care a îndeplinit o funcţie ale cărei atribuţii sunt similare cu cele ale personalului din
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sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, şi care ulterior au dobândit calitatea de
funcţionar public cu statut special.
Considerăm că în forma iniţială a Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat, s-a produs o vădită discriminare pentru
categoriile de personal civil angajaţi prin contract individual de muncă, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi
securitate naţională.
Avându-se în vedere că prin Legea 293/2004(Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor), salariaţii civili fiind, am dobândit statutul de funcţionari publici cu statut special, recunoscându-se faptul că
desfăşuram aceleaşi activităţi ca şi funcţionarii publici cu statut special, Legea 223/2015, privind pensiile militare de stat, nu
menţionează vechimea ca salariat civil în perioada în care am desfăşurat activităţi similare cu funcţionarii publici cu statut
special, ca vechime în serviciu, decât pentru categoria de preoţi.
Prin acest lucru, inclusiv art.2 alin.b din Legea 223/2015, privind pensiile militare de stat, nu este respectat ART.2 şi
anume:
Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:
..........
b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament
nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
În consecință, pe baza celor prezentate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați, în scris răspunsul dumneavoastră.
Deputat
Nicu Niță
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiţiei
Presiuni asupra deţinuţilor la Penitenciarul Brăila, în ziua alegerilor din data de 26 mai 2019
Stimată doamnă ministru,
Încă de la început, vreau să vă înştiinţez, că pe parcursul alegerilor europarlamentare şi a referendumului pe Justiţie, aici
la Penitenciarul Brăila, unii deţinuţi au fost forţaţi de organele angajate din Penitenciar, să voteze la Referendum, altfel sunt
pedepsiţi.
Soţia numitului Bratu Gigi, a sunat la numărul 112, au venit poliţiştii, i-au luat declaraţii, ba mai mult, după ce a plecat
Poliţia, s-au efectuat presiuni psihice pentru intimidarea numitului Bratu Gigi, iar nici până în prezent organele judiciare ale
Poliţiei nu desfăşoară anchete.
Numitul Susnescu Iulian George a fost forţat să voteze la referendum, ba mai mult i-a fost indicat ce partid să voteze la
europarlamentare(PNL), iar pentru că acesta a reclamat toate neregulile din Penitenciarul Brăila, asupra lui se desfăşoară
presiuni psihice de numiţii Voiculeţ Valeriu(şef secţie Penitenciarul Brăila), Barbu Bogdan(şef secţia 5 din Penitenciarul
Brăila).
La fel ca cei doi mai sus numiţi, mai sunt şi alţi deţinuţi care vor da declaraţii doar dacă au siguranţa că nu vor avea
repercusiuni de la angajaţii din Penitenciarul Brăila.
Pentru mai multe detalii, puteţi veni la Penitenciarul Brăila, pentru a-l scoate pe numitul Susnescu Iulian George, fiul lui
Gheorghe şi Iuliana, născut la 26.09.1979, CNP 1790926045885
Noi deţinuţii din Penitenciarul Brăila, vă rugăm să opriţi abuzurile din Penitenciarul Brăila, mai ales că nu ni se pare
normal să fim forţaţi să votăm anume partide politice sau forţaţi să votăm la referendum.
În consecință, pe baza celor prezentate mai sus, avem rugămintea, să ne comunicați în scris răspunsul.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Nicu Niță
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
PNL a depus trei proiecte legislative pentru a încuraja elevii să participe
la cursuri și să obțină o diploma la final de ciclu școlar!
Cum se va putea uita ministrul educației în ochii celor peste 40.000 de elevi care nu au trecut de Evaluarea Națională,
când știe că nu a făcut nimic pentru calitatea învățământului din România?
Cifrele sunt șocante: unul din trei elevi de clasa a VIII-a nu a luat peste nota 5 la Evaluarea Națională sau nu s-a prezentat
la examene.
Ministrul educației nu a făcut nimic pentru a-i ajuta să obțină o diplomă la final de ciclu școlar. A promis școli noi, curate
și sigure, dar nu a făcut nimic în acest sens. A promis toalete și apă curentă, dar au rămas la nivel de declarații. A promis
programe remediale, dar nu a prevăzut nici bani și nici nu a angajat profesori pentru aceste cursuri de ajutorare a elevilor aflați
în risc de abandon sau corigență.
PNL a depus trei proiecte legislative pentru a încuraja elevii să participe la cursuri, să învețe mai bine și să obțină o
diplomă la final de ciclu școlar:
1. Generalizarea programului ”Școală după Școală” – prin care fiecare elev va primi un tichet în valoare de 400 de lei
pentru a-și achita un program de tipul ”After-School”;
2. Generalizarea unui program de alimentație sănătoasă în școli. Astfel, în loc de un corn fără gust și un lapte expirat,
elevii să poate beneficia de un pachet alimentar în valoare de 10 lei (masă caldă sau un pachet diversificat acolo unde nu există
cantine/săli de mese);
3. Stoparea ”Fenomenului Brăila”, prin care unii profesori le interzic elevilor cu rezultate slabe să se prezinte la evaluarea
finală. Prin acest proiect de lege impunem o serie de evaluări ale școlilor în care nu se înscriu elevii la examenele de evaluare
finală și un program de sprijin la învățare pentru elevii din ultimii doi ani terminali.
Doamna ministru, proiectele sunt în dezbatere parlamentară și pot fi adoptate foarte curând! Dacă nu ați reușit să faceți
nimic pentru elevii din școli, atunci ați putea măcar să susțineți proiectele noastre.
Așteptăm din partea dumneavoastră să vă mobilizați colegii din PSD și ALDE pentru un vot favorabil inițiativelor
noastre, în Parlament! Altfel, școala va debuta în luna septembrie cu stângul... așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani.
Deputat
Raluca Turcan
***
Indiferența guvernanților ucide ONG-urile sociale!
Stimați colegi,
În cursul anului trecut, a fost revizuită Hotărârea de Guvern nr 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de
întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale. Hotărârea privind aprobarea
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale pe data
de 06.11.2018 și prevedea intrarea în vigoare din data de 1 ianuarie 2019.
Cu toate astea, nici acum, la jumătatea anului 2019, Hotărârea nu a fost publicată în Monitorul Oficial și deci, standardul
minim de cost actualizat nu este aprobat. Această întârziere aduce cu sine pericolul sistării serviciilor sociale oferite de
ONGurile sociale, și riscul ca zeci de mii de persoane dependente de acestea, să rămână fără asistență de specialitate.
În luna martie, am interpelat Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru a înțelege care este motivul întârzierii, în același
timp explicând cât de gravă este situația și prezentând exemplul concret al unei organizații din Bihor, care oferă servicii sociale
bolnavilor neuro-psihici. ONG-urile sociale au mari dificultăți să-și facă proiecția bugetară pentru anul curent și să acopere
sumele acumulate ca restanțe, care cresc de la lună la lună. Răspunsul primit a fost lipsit de orice fel de asigurări, exprimând

51

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019
sec faptul că hotărârea se afla în acel moment în procesul de avizare externă, fapt ce m-a determinat să revin cu aceeași
întrebare, la care nu am primit încă răspuns.
Între timp, datorită menținerii standardelor minime de cost vechi, contribuția proprie a ONG-urilor a crescut la 80%, față
de 10% agreată prin contract cu DGASPC. De asemenea, datorită lipsei reglementărilor referitoare la normativul de personal
aferent noilor tipuri de centre, este afectat întreg sistemul de protecţie socială, inclusiv DGASPC-urile, nu doar o parte a
prestatorilor de servicii sociale. Probabil că aceasta este cauza pentru care ONGurile nu găsesc nicio înțelegere și sprijin la
DGASPC, riscând să-și reducă activitatea considerabil, și chiar să închidă anumite servicii sau centre.
Stimați colegi, timp de jumătate de an, acest Guvern nu a fost capabil să pună în aplicare o măsură de care depind la
propriu viețile a zeci de mii de oameni care au nevoie disperată de aceste servicii. Incompetența, indiferența și lipsa fondurilor
necesare pentru sprijinirea organizațiilor care sunt partenere cu statul în sprijinirea integrării persoanelor cu dizabilități și nevoi
speciale vor avea cu siguranță consecințe dezastruoase asupra funcționării sectorului ONG, care va fi pus în imposibilitatea de
a mai oferi servicii sociale beneficiarilor lor.
Îi cer și pe această cale, Ministrului Budăi și Guvernului României, să publice de urgență în Monitorul Oficial, Hotărârea
privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Guvernele PSD-ALDE ratează dezvoltarea României prin incapacitatea
de a accesa fondurile europene nerambursabile
Domnule preşedinte de ședință,
Stimate colege, stimaţi colegi,
După mai bine de 7 ani de guvernare PSD, bugetul național nu mai are aproape deloc resurse pentru investiții și
dezvoltare, deoarece peste 90% din banii colectați din impozitele și taxele plătite de români sunt utilizați pentru cheltuielile
curente, de funcționare ale statului. Creșterea economică înregistrată în ultimii ani pare să fi fost mai degrabă una pur statistică,
pentru că nu a adus sume mai mari la buget. În acest context, guvernele PSD-ALDE au confiscat și banii pe care îi
economisiseră consiliile locale și județene, blocând aproape toate proiectele de investiții publice de interes local pe care
acestea doreau să le realizeze. Prin urmare, PSD a dovedit încă odată că este incapabil, chiar și în situații economice favorabile,
să conducă România pe drumul dezvoltării și modernizării, pentru a o apropia de nivelul statelor avansate din Uniunea
Europeană.
În această situație, în care bugetul național nu dispune de bani suficienți pentru investiții, știm cu toții că Uniunea
Europeană pune anual la dispoziția României miliarde de euro care pot fi utilizați pentru a realiza infrastructură modernă de
transporturi, pentru a plăti subvenții în agricultură, pentru a construi spitale regionale moderne, pentru a renova și utila școli și
universități, pentru a califica șomerii și a sprijini tinerii să se angajeze pe salarii mai mari. În ciuda acestei oportunități uriașe,
actualii guvernanți ne-au avertizat că ei nu vor aduce în România acei bani nerambursabili, poate pentru că din ei nu se poate
fura. Astfel, doar cu câteva zile în urmă, domnul Ministru Eugen Teodorovici le cerea managerilor de spitale să uite de
fondurile europene, dându-le de înțeles că vor rămâne în continuare la mila Guvernului pentru a cumpăra medicamente, seringi
și pansamente.
Ne aflăm la jumătatea celui de-al cincilea an al exercițiului financiar european multianual 2014-2020, iar cei care au
guvernat în această perioadă nu au reușit să aducă în România decât puțin peste 8,8 miliarde de euro, adică 24% din cele 36,7
miliarde care sunt destinate țării noastre. Miniștrii implicați afirmă că ritmul de absorbție este satisfăcător și comparabil cu cel
din alte state europene. Nimic mai fals! Din banii absorbiți de țara noastră până în prezent, mai mult de jumătate reprezintă
subvențiile care au fost acordate de Comisia Europeană fermierilor români, fără ca autoritățile naționale să aibă vreun merit în
acest sens.
Deosebit de grav este faptul că pentru accesarea a peste 11 miliarde de euro România nici măcar nu a transmis încă
proiecte. Pentru cele 8 spitale regionale, pentru Autostrada Unirii sau Autostrada Moldovei sau pentru școlile fără minime
utilități nu au fost solicitate până acum finanțări europene.
De asemenea, avem în țară aproape 800.000 de tineri care nu au un loc de muncă și care nu au o calificare adecvată
cerințelor actuale ale pieței muncii. Această situație gravă se manifestă în condițiile în care stau nefolosite fonduri europene de
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peste 329 milioane de euro alocate României prin Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor, din care Guvernul PSD a absorbit mai
puțin de 1 milion.
Stimate colege,
Stimaţi colegi,
Una dintre soluțiile cele mai viabile pentru a realiza relansarea urgentă a modernizării României o reprezintă accesarea
rapidă și integrală a miliardelor de euro nerambursabile care sunt puse la dispoziția țării noastre de Comisia Europeană.
Guvernele PSD-ALDE au dovedit că nu vor sau nu pot să facă acest lucru, preferând să apeleze la împrumuturi, cu dobânzi
uriașe, de pe piețele financiare. Că se poate și altfel au demonstrat primarii liberali din Cluj Napoca, Oradea, Alba Iulia sau
Arad, care au modernizat și dezvoltat orașele pe care le conduc implementând sute de proiecte finanțate cu bani europeni. În
concluzie, situația accesării de către România a fondurilor europene demonstrează încă odată că fiecare zi cu PSD și ALDE la
guvernare înseamnă pierderi uriașe pentru țară și pentru cetățenii săi.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
Autostrada Unirii, noul cartof fierbinte din brațele Guvernului: ministrul Cuc se pricepe doar la tergiversări
Încă de când a fost votată în Parlament după o îndelungă campanie de lobby din partea PNL, Autostrada Unirii a tot fost
boicotată de guvern prin diverse nereguli. Mai întâi, proiectul a fost omis din bugetul de stat pe 2019, apoi a fost impus
românilor un parteneriat public-privat cu costuri aberante, iar noua găselniță a ministrului Răzvan Cuc este amânarea
termenelor.
Mai nou, ministrul Transporturilor ne anunță cu nonșalanță că execuția și proiectarea pentru tronsonul de autostradă IașiUngheni vor fi lansate îa licitație până la finalul lunii iunie. Este o țintă oricum tardivă, având în vedere că legea prevede un
termen de 30 de zile pentru demararea procedurilor necesare în vederea realizării autostrăzii. A trecut mai bine de jumătate de
an și iată că nici măcar nu avem un șantier în lucru. Pentru că ce nu ne spune domnul ministru este că podul peste Prut care au
urma să facă parte din tronsonul Iași – Ungheni ridică niște probleme de mediu cărora încă nu le-a dat de capăt.
Pentru partea Târgu Neamț – Iași nici nu avem un contract atribuit, licitația fiind lansată la finalul lunii trecute, cu termen
până în iulie. Este vorba despre tronsonul de 68 de km pentru care a fost anunțat un cost aberant de 1,2 miliarde de euro. Să nu
uităm că decizia ca acest tronson să fie făcut în parteneria public-privat a fost luată la presiunile domnului Dragnea. Prin
urmare, această parte a autostrăzii stă sub pecetea neregulilor de la bun început.
Cât privește tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț, un contract de refacere a studiului de fezabilitate a fost semnat abia
luna trecută, însă ridică grave semne de întrebare. Asta pentru că specialiștii din ingrastructură sunt îngrijorați cu privire la
cost, unul de două ori mai mic mic față de estimările inițiale – ceea ce indică faptul că se va face rabat de la calitate. Ca să nu
mai vorbim de faptul că acest tronson trece prin munți și ridică deja probleme de mediu care blochează înaintarea procedurilor,
dar despre care nu vorbește nimeni.
În concluzie, dacă termenul avansat pentru finalizarea acestor lucrări este 2030, ritmul actual al procedurilor nu indică un
termen prea optimist. Practic, după datele pe care le avem până acum, Autostrada Unirii, în loc să fie un proiect strategic de
țară, a ajuns un nou exemplu de incompetență a actualului guvern.
Deputat
Laurențiu-Dan Leoreanu
***
Este dispus Guvernul să repare o nedreptate?
Doamnelor și domnilor deputați
Doresc să vă prezint astăzi situația nedreaptă în care se află minerii care au lucrat în întreprinderi de prospecțiuni și
explorări geologice.
Aceștia au fost excluși din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale de muncă printr-o
decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în urma sesizării formulate de Avocatul Poporului.
După cum mi-au explicat cei care se află în această situație, acum se face o mare nedreptate minerilor și lucrătorilor care
și-au desfășurat activitatea în subteran în cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice sau de exploatări în subteran
pentru că nu se mai consideră activitate desfășurată în "unitate minieră " și încadrată în condiții speciale de muncă.
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În această situație se găsesc, în prezent, persoanele care au lucrat în subteran, pensionari și viitori pensionari la
Întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava care a fost reorganizată prin HG 193 /1991 în S.C. GEOMOLD
S.A .
Pe scurt, arealul de lucru a fostei unități miniere cuprindea partea nordică și nord - estică a țării respectiv județele
Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Vaslui, la care se adăugau unele zone restrânse aparținând județelor Maramureș, Bistrița Năsăud și Harghita.
Pentru activitățile în acest sector forța de muncă locală nu acoperea necesarul, motiv pentru care au fost atrași muncitori,
tehnicieni și ingineri din toate colțurile țării, dar în special din județele limitrofe județului Suceava, respectiv Neamț, Botoșani,
Vaslui, Bacău.
În anul 1990, unitatea avea un număr de aproximativ 5000 de salariați, iar cei care își desfășurau activitatea în subteran
executau lucrări de deschidere și pregătire, respectiv puțuri de extracție, galerii, nișe de legătură, suitoare, plane înclinate,
camere speciale, abataje experimentale și altele în zonele aflate în explotare a minereului neferos, la exploatările Leșu Ursului,
Fundu Moldovei, Mestecăniș, la acumulările de sulf din Munții Călimani, la cele de baritină de la Holda și Ostra, de minereuri
de fier de la Delnița, sau minereu de mangan în Bazinul Domelor.
În aprilie 1997, activitatea de subteran din cadrul S.C. GEOMOLD S.A. a încetat, o parte din lucrători fiind preluați de
celalalte unități miniere din zonă, respectiv S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Domei sau Compania Națională a Uraniului
București.
Potrivit Legii 19/2000, personalul din cadrul S.C.GEOMOLD S.A., care și-a desfășurat activitatea în subteran cel puțin
50% din timpul normal de muncă, a fost încadrat până în data de 01.01.2000, în grupa I-a de muncă, beneficiind de ieșirea la
pensie la fel că toți minerii din România, cumulând 20 de ani de activitate de la cele două unități miniere, cu limita de vârstă de
45 de ani.
Doresc să menționez că articolul 3 alin. (1) din Legea 85 /2003 definește activitatea minieră ca fiind ansamblul de lucrări
privind prospecțiunea, explorarea, dezvoltarea, explotarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor
miniere, conservarea și închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere și reabilitare a mediului.
Cu toate acestea, Legea 263/2010 nu definește noțiunea de unități miniere pentru a stabili dacă Întreprinderea de
Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava, respectiv dacă actualul S.C. GEOMOLD S.A. se încadrează în această categorie.
Menționez că, din informațiile pe care le am, IPEG a plătit contribuții la asigurări sociale pentru condiții speciale și nu
pentru condiții normale de muncă pentru angajații care au lucrat în subteran, dar cu toate acestea, din cauze pe care nu le
cunosc, IPEG nu a urmat procedura de avizare a activităților desfășurate în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții
speciale conform HG 1025/2003.
De remarcat este faptul că firmele de prospecțiuni și explorări geologice au întrerupt din 1997 activitățile în subteran și au
continuat doar la suprafață.
Actuala situație rezultată în urma Deciziei ICCJ nr. 9/2019 este nedreaptă și discriminatorie atât între minerii de la
unitățile miniere de exploatare față de cei de la IPEG, dar și între foștii lucrători în subteran de la IPEG, pensionați anterior
datei de 01.01.2001 față de cei ieșiți la pensie după această dată.
In aceiasi situatie nedreaptă se află si celelelalte IPEG uri din tara: IPEG Maramures (SC Cuart SA), IPEG Harghita,
Banatul, Oltenia, Hunedoara.
Egalitatea de șanse pentru angajații care își desfășoară activitatea în aceleași condiții nu ar trebui să fie doar teoretică.
Cei care au muncit în Întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava nu sunt angajați de mâna a doua, iar
guvernanții ar trebui să găsească o soluție pentru a repara nedreptatea care le este făcută.
Este dispus Guvernul să analizeze situația acestor angajați și să găsească o soluție pentru acordarea de ”drepturi egale
pentru muncă egală”?
Deputat
Angelica Fădor
***
PSD nu mai are nicio măsură: copiii sub trei ani, scoși din creșe!
Doamnelor și domnilor deputați,
Urmare a unei decizii mai mult sau mai puțin inspirate, luată de actuala guvernare, creșele din România trebuiau să treacă,
din anul școlar 2019–2020, în subordinea inspectoratelor școlare județene. Termenul a fost prorogat pentru 2022, numai că
există situații în care administrațiile locale au luat de bună ordonanța și au trecut creșele la inspectoratele școlare. Și, ca mai
toate experimentele din sistemul de educație românesc, nici această hotărâre nu a fost însoțită de reglementări și direcții clare,
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ceea ce a dus la un adevărat haos, la scăderea numărului de locuri din creșe, a numărului de salariați din creșe și, evident, la
nemulțumiri din partea părinților.
Experimentul despre care vreau să vă vorbesc se petrece în Bacău, oraș din circumscripția pe care o reprezint în
Parlamentul României. Nici până la această oră, angajații din sistem nu știu cum se va produce transferul de la primărie la
inspectoratul școlar și, mai ales, câți dintre ei își vor păstra locurile de muncă. Dacă transferul va fi unul integral sau dacă
inspectoratele școlare vor prelua doar educatorii puericultori. Mai mult, zvonistica ce s-a creat în jurul acestei situații atât de
incerte acreditează ideea conform căreia, la Bacău, inspectoratul școlar va disponibiliza o parte din personal. Probabil
aproximativ 40 de persoane își vor pierde slujbele în urma acestei reorganizări, în condițiile în care deficitul de personal pe
acest segment este unul serios.
Dar cei care au cel mai mult de suferit sunt copiii și familiile lor. Aproape 300 de familii din Bacău se află în situaţia de a
plăti bone sau de a-şi da demisia, din toamnă, de la locul de muncă. În premieră, în acest an, înscrierile pentru anul școlar
2019-2020 s-au făcut la școlile pe lângă care creșele au fost arondate, și nu la Centrul de Creșe din subordinea primăriei, ca
până acum. În urma aplicării criteriilor de selecție, aproximativ 300 de copii au fost respinși. La înscriere a fost introdus
criteriul distanţei faţă de domiciliu, în condiţiile în care în foarte multe cartiere nu există creşe.
Devine evident că pasarea creșelor la inspectoratul școlar duce la scăderea numărului de personal și, implicit, la număr
mai mic de locuri pentru copii. Într-un oraș în care criza locurilor din creșe era deja una dintre revendicările tinerelor familii.
Acele puține tinere familii care nu au plecat la București, Cluj sau în vreo țară din Europa. Toate aceste aberații par a fi trecute
cu vederea de către autoritățile pentru care copiii comunității ar trebui să fie o prioritate. Părinţii sunt, pe bună dreptate,
revoltaţi de incapacitatea celor care conduc de a oferi variante normale și în acord cu nevoile lor, nu variante prin care primăria
se spală pe mâini de creșe, iar inspectoratul școlar disponibilizează personalul care le deservea.
Stimați colegi,
Vă rog să vă gândiți serios la ce se întâmplă cu ”experimentul Bacău”. Pentru că degringolada și lipsa de transparență
dintre ISJ Bacău, primărie și Centrul de Creșe a înfuriat o bună parte a părinților. Pe fondul scăderii numărului de locuri din
grădinițe și răspunsurilor evazive ale juriștilor primăriei și a reprezentanților ISJ Bacău, părinții tineri din Bacău au inițiat un
protest, alături de angajații Centrului Bugetar de Creșe. Aceștia sunt încă în organigrama Primăriei Bacău și tot ce au putut afla
în demersurile lor a fost că ISJ Bacău va încheia un protocol cu administrația locală. Nu se știe când și nici câte persoane vor fi
preluate de inspectorat și cât de amplă va fi restructurarea.
Acesta este un experiment. Experimentul ”Bacău”. Aplicat la scară națională, vom vedea peste tot, nu azi, ci peste doi ani,
cum părinții și copiii sunt umiliți de ignoranță și ineficiență. Mă întreb și vă întreb, doamnelor și domnilor de la PSD, care ați
decis această măsură: ”Dar cu creșele ce ați avut?”. Vă mai rămăsese un loc peste care nu se așternuse degringolada și v-ați
gândit să-l ”rezolvați”? Iar cu copiii României cum rămâne?
Deputat
Tudorița Lungu
***
Cei din PSD-ALDE vor să îi înfurie și mai tare pe români!
După ce omul lor de la AEP, Florin Mitulețu, a declarat că nu există vreo suspiciune de fraudă la alegerile
europarlamentare din 26 mai și nici la cele pentru referendum, cei din PSD-ALDE s-au hotărât să înființeze o comisie de
anchetă parlamentară. Mi se pare de-a dreptul șocant să acuzi așa ceva în condițiile în care tu ai organizat alegerile. Ai
oameni puși la Autoritatea Electorală Permanentă, în Ministerul Afacerilor Interne și Externe, în toate secțiile de votare
ș.a.m.d și tu ai dubii că cineva ar vrea să te fure?! Doar Erdogan a mai făcut asta recent și efectul deciziei de a anula
alegerile a fost linia roșie. Astfel că alegătorii au decis să iasă masiv la vot și să voteze împotriva acestui dictator.
La noi o să fie și mai rău, deoarece deja cei din CCR, pro-PSD, doresc să găsească un motiv pentru invalidarea
referendumului și nu au habar cum să facă. Tind să cred că suntem un stat democratic, care apără valorile și principiile
democratice și nu un stat dictatorial unde drepturile și libertățile cetățenești sunt des încălcate, iar alegerile sunt castigate de
fiecare data de unicul partid. Înțeleg că cei din PSD vor să fie singuri în România, însă îi anunț că acest lucru este imposibil.
Nu înțeleg cum de mai au curajul cei din PSD să își mai bată joc de români și de votul acestora! Chiar nu au înțeles
mesajul transmis pe 26 mai?! Românii nu mai acceptă grobianismul, nu mai acceptă ca un partid să conducă pentru interesul
propriu și al celor care fac parte din acel partid, nu mai acceptă să trăiască într-o tară care are creștere economică, însă un
nivel scăzut de trai!
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Solicit Guvernului și autorităților implicate în procesul de pe 26 mai să clarifice situația și să se stabilească dacă au fost
probleme sau nu la alegeri. După alegeri am înțeles de la Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne, că nu au existat
probleme, însă acum, din senin au apărut! Coincidență, nu?!
Cu respect,
Deputat
Șovăială Constantin
***
O parte din programul de guvernare al PNL este deja în Parlament!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
La alegerile din 26 mai, Partidul Național Liberal a reușit să obțină cea mai bună performanță electorală din ultimele opt
decenii. Faptul că PNL se află astăzi pe primul loc în încrederea alegătorilor români nu este deloc întâmplător. Cetățenii au
încredere în PNL pentru că este partidul care a realizat modernizarea statului român și procesul istoric al Marii Uniri de la 1
decembrie 1918. Românii ne-au creditat, de asemenea, pentru măsurile economice și sociale pe care PNL le va implementa
atunci când va ajunge la guvernare, precum și pentru profesionalismul oamenilor pe care îi vom propune să conducă soarta
țării.
Stimați colegi. Propaganda mincinoasă orchestrată de PSD a tot răspândit în opinia publică ideea că PNL nu e pregătit de
guvernare și că PNL nu are un program de guvernare pentru România! Este o minciună grosolană! PNL a demonstrat
săptămâna trecută că, deși nu are decât 20% din voturile din Parlament, a reușit să strângă în jurul său o opoziție unită care a
întrunit 200 de voturi pentru căderea Guvernului Dăncilă. PNL este partidul care s-a pronunțat fără niciun dubiu că este gata să
preia imediat guvernarea din mâinile nepricepuților de la PSD și ALDE, pentru a opri șirul de măsuri păguboase și antiromânești pe care le iau aceștia. În ceea ce privește programul de guvernare al PNL, le-aș spune celor care nu mai știu
diferența dintre adevăr și minciună că aproape jumătate din programul nostru este deja depus în Parlament, sub forma
propunerilor legislative, pentru care ne vom lupta să devină legi și să fie implementate în favoarea românilor.
Ca orice program responsabil, programul PNL acoperă o gamă largă de probleme pe care guvernele PSD-ALDE se fac că
nu le văd, fiind mai degrabă preocupate de interesele personale și de grup ale liderilor lor. Vă rog să-mi permiteți să vă punctez,
chiar și foarte succint, numai câteva dintre punctele din programul nostru, care sunt depuse în Parlament și care sunt
împiedicate de PSD și ALDE ca să fie adoptate. Pentru economia României, în mod special pentru mediul economic privat am
propus: eliminarea accizei suplimentare la carburanți, eliminare supra-taxării contractelor de muncă cu timp parțial, facilități
fiscale pentru angajatorii care-și stimulează financiar angajații, stimulente fiscale pentru antreprenorii care își plătesc
obligațiile fiscale la timp, extinderea neimpozitării profitului reinvestit în mijloace de transport noi, eliminarea birocrației
fiscale și a Split TVA, înființarea ghișeului anti-birocrație, introducerea posibilității antreprenorilor de a opta pentru
modalitatea de impozitare care le convine mai mult, alocarea a minimum 6,5% din PIB pentru investiții în infrastructură,
creșterea transferurilor la Pilonul 2 de pensii, pentru creșterea veniturilor din pensii ale angajaților de astăzi. Pentru sănătate,
educație și agricultură avem, de asemenea, cele mai bune soluții. Reînființarea cabinetelor medicale în școli, construirea
spitalelor regionale de urgență din fonduri europene gratuite, sprijinirea tinerelor familii să facă copii, masă diversificată în
școli și generalizarea programului after school în toată țara, sprijin consistent pentru fermieri și o finanțare adecvată pentru
administrațiile publice locale sunt alte măsuri depuse de PNL în Parlament, care se lovesc de refuzul categoric al PSD și
ALDE. Pentru copii, după ce am reușit dublarea alocațiilor de stat, avem proiect de indexare automată a acestora, de la fiecare
început de an, iar pentru pensionari susținem ca pensiile să crească real, fără să crească și prețurile în același timp, de la fiecare
început de an, nu de când ar vrea Guvernul. Avem soluții pentru autostrăzi, pentru căi ferate, porturi și aeroporturi, pentru
mediul de afaceri și pentru utilizare fondurilor europene. Și, pentru ca propaganda PSD și ALDE să nu mai falsfice realitatea,
le sugerez să meargă la Cluj Napoca sau la Suceava, la Oradea sau la Arad, la Alba Iulia sau la Sibiu și să vadă cu ochii lor
cum ar arăta România condusă de PNL: locuri de muncă bine plătite, străzi, școli și spitale moderne, o populație care se simte
în siguranță, mijloace de transport moderne și infrastructură modernizată prin fonduri europene nerambursabile.
Despre PNL vorbesc faptele și acesta cred că este motivul cel mai puternic pentru care astăzi suntem pe primul loc în
încrederea românilor. Vă garantez că atunci când vom veni la guvernare nu-i vom dezamăgi pe români, iar modelul
administrativ de succes al PNL va fi generalizat la nivelul întregii țări, pentru că toți românii au dreptul la o viață mai bună.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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PSD-ALDE - pentru puțini mumă, pentru cei mulți ....
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În anul 2016, monstruoasa coaliție PSD-ALDE a ajuns la guvernare prin fraudarea încrederii a peste trei milioane de
români, care le-au dat crezare programului mincinos de guvernare și s-au păcălit amarnic cu: triplări de salarii pentru toți
angajații, impozite pe muncă mai mici, dublări sau triplări ale pensiilor, mii de km de autostrăzi, spitale noi, bine dotate și școli
moderne. După doi ani și jumătate de guvernare turmentată, vedem cum minciunile sfruntate au ieșit la suprafață, una câte una:
angajatul are un salariu puțin mai mare, dar cu el cumpără mai puțin decât în urmă cu doi ani, munca este la fel de împovărată
de taxe, autostrăzile nu mai sunt nici măcar pe hârtie, iar spitale și școli noi nu vom avem nici măcar în anii următori.
În ceea ce privește veniturile pensionarilor, ei sunt de departe categoria care a fost cel mai puternic înșelată de guvernele
PSD-ALDE. În primul rând, 3 ani de zile consecutiv, PSD și ALDE au refuzat să aplice legea pensiilor și să majoreze
veniturile pensionarilor de la începutul anului, adică de la 1 ianuarie. Au confiscat, astfel, între 6 și 8 luni din majorarea la care
aveau dreptul cei peste 5 milioane de vârstnici care au obținut acest drept prin muncă. Pensionarii au primit, în schimb, facturi
aproape dublate și prețuri la produsele de bază mai mari și cu peste 50%.
Apoi, tot pensionarii au fost păcăliți de Olguța Vasilescu, socialistă veritabilă care duhnește a caviar de la o poștă, că ea și
gașca din jurul ei va elabora o lege care, chipurile, ”să facă dreptate” între pensionari și să aducă majorări de două-trei ori ale
cuantumului pensiilor aflate în plată. E drept că așa-zisa noua lege a pensiilor s-a născut greu și cu multe probleme. Mă întreb,
oare ce s-ar fi întâmplat dacă noi, liberalii, nu am fi oprit această lege care lua dreptul la pensie pentru aproape 2 milioane de
vârstnici!? Da, legea pensiilor girată de ticăloșii din PSD-ALDE lăsa fără pensie pe foștii angajați ai întreprinderilor de stat, ai
regiilor autonome sau ai altor instituții publice, cărora li s-a reținut din leafă contribuția de pensie, dar angajatorul, adică statul,
nu a plătit aceste sume la buget! Tot noi i-am oprit pe cei din PSD și ALDE să limiteze dreptul la pensie de invaliditate, pe
care ei l-au condiționat într-un mod deosebit de cinic de existența unui stagiu minim de cotizare.
Stimați colegi. Săptămâna trecută, dând dovadă de o lașitate ieșită din comun, parlamentarii PSD-ALDE și-au aruncat la
coșul de gunoi propria lege a pensiilor, lăsând cu ochii în soare aproape 5 milioane de pensionari care își puseseră speranțele în
apariția unei legi corecte, care să le aducă venituri mai mari. În același timp, aceiași ipocriți de la PSD și ALDE, au votat cu
două mâini împotriva proiectului PNL prin care propuneam desființarea pensiilor speciale, pensii injuste care hrănesc cu zeci
de mii de lei lunari clientela PSD și ALDE.
Românii au tot dreptul să ceară socoteală parlamentarilor PSD și ALDE și să obțină explicații: de ce s-au opus desființării
pensiilor speciale, acordate unor inși care au lucrat numai câțiva ani într-o instituție populată de șmecheri și de ce au anulat cu
mâna lor o lege care ar fi adus majorări de pensii pentru vârstnicii care au muncit 30-40 de ani pentru a se bucura de o
bătrânețe liniștită. Românii ne-au spus în 26 mai că s-au săturat să fie mințiti, iar PSD și ALDE nu au înțeles o fărâmă din
mesajul dat de peste 9 milioane de cetățeni! Am covingerea că alegerile din 2016 sunt ultimele alegeri câștigate prin minciună
și prin înșelăciune, iar românii vor continua la următoarele alegeri ceea ce au început în 26 mai 2019 – adică să scape România
de demagogi, de populiști și mincinoși și de PSD și de aripa sa galbenă, ALDE, care au ținut țara în bezna minciunii atâția ani
la rând.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
România are un sistem instituțional putred!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Din păcate, de ani de zile România nu se mai trezește la realitate decât atunci când apar cazuri cu adevărat scandaloase,
care afectează drepturi individuale ale copiilor, ale persoanelor vulnerabile sau ale vârstnicilor. Politizarea excesivă pe care
PSD a făcut-o în ultimii ani la nivelul tuturor instituțiilor publice, ne-a dus în situația neplăcută, în care agenții și instituții
publice cu rol crucial, plătite din banii noștri, sunt doar simple centre de angajare a rudelor și prietenilor celor cu putere de
decizie politică. Cazul copiilor care nu sunt monitorizați corespunzător de către autoritățile pentru protecția copiilor, cazurile
vârstnicilor umiliți în centrele de protecție sau prin spitale, sunt numai câteva exemple zguduitoare care ne arată că instituțiile
nu își îndeplinesc rolul și funcțiile.
Stimați colegi. Eu, spre deosebire de alții, nu spun că angajații din sectorul bugetar sunt mulți sau puțini, că sunt plătiți
prea mult sau prea puțin. Eu spun că instituțiile publice din România nu își fac treaba și, în loc să simplifice viața oamenilor,
pentru că de aceea sunt finanțate din banii noștri, ele fac tot posibilul să ne-o încurce!
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Oricine are o afacere sau este o persoană care muncește independent, știe că a intra în contact cu organele fiscale
reprezintă una dintre cele mai dure experiențe de viață! Oricine are nevoi de un act, de un permis de conducere sau de un
pașaport, știe că are de înfruntat cozi, de așteptat cu orele și de plătit taxe nejustificat de mari. Orice român care apelează la o
instituție publică, chiar și pentru o simplă adeverință care să ateste nu știu ce, ori se înarmează cu multă răbdare, ori renunță.
Toate aceste neajunsuri ale sistemului public sunt determinate de putreziciunea pe care politicienii PSD aflați de peste 7
ani la putere au tolerat-o și au stimulat-o în instituțiile publice. Știm cu toții că accesul tinerilor bine pregătiți în instituțiile din
România este cu totul oprit dacă ei nu au o ”pilă” politică.
Stimați colegi. Până nu vom desprinde instituțiile din România de factorul politic, până nu vom avea organisme scuturate
de rubedenii care nu se pricep la nimic în instituțiile pe care le ocupă, atunci va trebui să privim îngroziți cum sunt tratați copiii,
bătrânii și bolnavii aflați în grija statului, cum se pierd miliarde de euro din fondurile europene, pentru că nu are cine să scrie
proiecte și cum se pierd bani de la buget, din simplă incompetență.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Dublul standard al alimentelor şi dubla măsură a autorităţilor
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
După sesizarea Comisiei Europene în legătură cu dubla calitate a unor produse alimentare cu ambalaje identice
comercializate în statele din Est, faţă de cele din Vest, în primăvara anului trecut s-au efectuat analize şi testări comune la
nivelul ţărilor membre, dar şi independent, de către autorităţile competente ale fiecărui stat.
Am adresat la vremea aceea, de la această tribună, o întrebare directorului Institutului de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară, după ce am aflat din presă că, în coşul comun al celor 29 de produse alimentare comercializate atât în România cât
şi în statele UE, din care au fost prelevate probe pentru a fi analizate comparativ din punct de vedere al compoziţiei chimice,
autorităţile naţionale au identificat 9 produse care prezentau standarde calitative duble, solicitându-i să facă publice denumirile
comerciale ale acestora pentru a nu pune în pericol sănătatea consumatorilor.
Răspunsul, transmis sub semnătura preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, cu rang de secretar de stat, a fost departe să mă mulţumească: deşi informaţiile mele erau confirmate, cele 9
produse “incriminate” erau înşiruite doar cu denumirea sortimentului, iar denumirea comercială, respectiv brandul şi
producătorul, erau trecute “la secret”, sub pretextul imperativ al unor paragrafe ambigue din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a făcut publice rezultatele propriei campanii de testare a produselor
alimentare, realizată de Centrul Comun de Cercetare, în care au fost analizate aproape 1.400 de produse alimentare
comercializate în 19 state membre ale UE, iar aproape 10 % dintre acestea aveau o compoziție diferită, deși partea din față a
ambalajului era identică. Alte peste 20 % dintre produsele eşantionate aveau o compoziție diferită, în pofida faptului că
ambalajul era similar, ceea ce demonstrează fără echivoc că unele produse sunt comercializate sub mărci identice sau similare,
dar cu compoziție diferită.
Produsele analizate în cadrul studiului au fost selectate pe baza sugestiilor statelor membre, în urma plângerilor primite de
autoritățile sau asociațiile de protecție a consumatorilor, însă, paradoxal, România nu s-a numărat printre ţările care au
participat la campania de testare din toamna anului trecut, semn că informaţiile despre piaţa internă sunt ţinute, în continuare,
sub cheie.
E tot mai evident că autorităţilor române cu atribuţii în siguranţa alimentelor le este greu să înţeleagă că legislația UE
interzice comercializarea unui produs ca fiind identic cu cel comercializat într-un alt stat membru, dacă acesta are o compoziție
sau caracteristici semnificativ diferite.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Eugen Teodorovici aruncă propria incompetență pe seama autorităților locale
Criza economică în care PSD a aruncat România este vizibilă peste tot, cei mai buni indicatori fiind explozia prețului la
carburanți și energie, precum și devalorizarea accentuată a leului, care umflă facturile românilor, anulând orice creșteri
electorale de salarii sau pensii. Mult mai gravă este însă criza de la nivelul administrațiilor locale, al căror sistem de finanțare a
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fost total bulversat de experimentele financiare făcute de Ministerul de Finanțe sub bagheta iubitorului de artă ascunsă în
pereți, Darius Vâlcov. Nu a fost de ajuns că ordonanța 114 a aruncat în aer întreg sistemul de investiții publice și că decizia de
a crește din pix salariile din construcții a antrenat o blocare a investițiilor deja licitate și aflate în execuție. Acum, bugetele
administrațiilor locale sunt blocate pentru că Bucureștiul a decis să transfere către primării obligația de a plăti asistenții
personali, fără a transfera însă și resursele financiare necesare.
Este un mod cinic în care administrația PSD-istă încearcă să frâneze orice ambiție de descentralizare și autonomie locală,
aplicând principiul subsidiarității într-o manieră de-a dreptul sovietică. Recent, s-au desfășurat o serie de discuții între
Ministerul Finanțelor și structurile asociative ale administrației publice: Asociația comunelor, Asociația municipiilor și
orașelor și UNCJR. Toți aceștia, la unison, indiferent de partid, au arătat că politica financiară a Guvernului vis-a vis de
administrațiile locale este una falimentară și creează piedici importante în dezvoltarea comunităților locale. În urma discuțiilor,
ne-am fi așteptat ca ministrul de Finanțe să vină cu soluții și să încerce remedierea crizei, mai ales că scuza cu Marele Geniu
cu Mustață care dictează tot nu mai ține. În schimb, tovarășul Teodorovici, la fel ca pe vremea congreselor comuniste, a
aruncat vina către administrațiile locale pentru lipsa banilor. Nu doar că le-a spus primarilor că nu înțeleg cum funcționează
bugetul și că de fapt au bani, dar chiar i-a amenințat că va demara controalele pentru a vedea cum au fost cheltuiți banii de
către aceia care se plâng acum că nu mai au fonduri la bugetele comunelor sau orașelor.
Situația este aberantă și ridicolă, dar în același timp tragică, mai ales că ministerul nu face nimic pentru a ajuta primăriile
afectate de ingineriile financiare PSD-iste. Acum, în loc să ajute aceste comunități, la rectificarea bugetară, tovarășul ministru
al finanțelor și discotecilor a anunțat că își cumpără bancă. O bancă, se pare plină de datorii, de care statul român nu are nevoie
și pe care o cumpără printr-o procedură total netransparentă.
Iată deci în ce constă grija PSD fata de comunitățile locale. Zero finanțare, iar cei care comentează sunt puși la respect și
amenințați cu controale. Că iar n-au bască...
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
PNL propune eliminarea supra-impozitării la contractele de muncă cu timp parțial
Doamnă/ domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Împreună cu mai mulți colegi, parlamentari liberali, am inițiat o propunere legislativă prin care propunem modificarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul scăderii accizelor la benzină, dar și al eliminării supra-impozitarii la
contractele de muncă cu timp parțial.
PNL a atras atenția, în nenumărate rânduri, guvernanților PSD-ALDE asupra faptului că acest tip de politici de supraimpozitare nu au cum să fie unele benefice pentru economie! Orice tip de măsură de creștere a fiscalității nu aduce mai mulți
mai la buget, ci are, de fapt, în timp, doar un efect negativ în lanț, pe mai multe paliere.
Astfel, și supra-impozitarea contractelor de muncă part-time a accentuat și mai puternic șomajul în rândul tinerilor (în
special în rândul studenților și tinerilor absolvenți de liceu) și a alimentat "înflorirea" muncii la negru în unele sectoare de
activitate.
Cu alte cuvinte, în loc să fie eradicată economia neagră sau, pe cât posibil, diminuată, pentru a scoate la lumină acei bani
care ar putea intra în visteria statului și, implicit, în dezvoltarea unor domenii vitale, cum sunt: sănătatea, educația sau
infrastructura, efectele acestui tip de măsuri total neinspirate, implementate de Guvernele PSD-ALDE, sunt exact pe dos.
Doamnelor și domnilor deputați,
Prin acest demers legislativ PNL propune ca, începând cu 1 ianuarie 2020, să fie eliminată supra-impozitarea contractelor
de muncă cu timp parțial și să se aplice o bază de calcul pentru contribuțiile sociale și contribuțiile de asigurări de sănătate în
funcție de salariul realizat și nu în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, care ține strict de o decizie discreționară a
Guvernului. Când greșești, cel mai bine este să-ți recunoști greșeala și să o îndrepți cât mai rapid, pentru ca efectele greșelii să
poată fi stopate, până nu este prea târziu!
În acest sens, îi cerem Guvernului Dăncilă să recunoască toate greșelile majore ale guvernării PSD-ALDE și să ia măsuri
de urgență pentru a stopa derapajele! În acest context, cerem majorității PSD-ALDE să voteze PENTRU eliminarea supraimpozitarii la contractele de muncă cu timp parțial.
Vă mulțumesc!
Deputat
Robert Boroianu
***
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Haosul din construcții trebuie sa înceteze!
Domnule președinte de ședință, stimați colegi,
Am inițiat și depus recent în Parlament, împreună cu mai mulți colegi parlamentari, Propunerea legislativă pentru
completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
Am considerat absolut necesară updatarea și corectarea legislației aflate în vigoare în domeniul autorizării construcțiilor
din cauza multiplelor probleme și aberații cu care se confruntă permanent, atât dezvoltatorii, cât și cumpărătorii de locuințe.
În acest sens, am propus ca investitorii, persoane fizice sau juridice, care finanțează și realizează investiții sau intervenții
la construcțiile existente în sensul legii, să aibă obligația de a realiza rețele edilitare aferente anterior emiterii autorizației de
construire.
Cu alte cuvinte, propunem ca operatorii serviciilor de utilități să fie obligați să introducă rețelele de apă, canal, cablu,
energie electrică, telefonie etc. anterior obținerii autorizației de construire pentru zonele de locuit.
Totodată, prin acest nou demers legislativ propunem ca autorizația de construire pentru dezvoltatorii imobiliari și
constructori să se facă după introducerea utilităților și realizarea drumului la strat de uzură.
Doamnelor și domnilor deputați,
Știm cu toții foarte bine că de nenumărate ori s-au construit întregi cartiere de locuințe fără ca drumurile de acces să fie
realizate înainte sau utilitățile necesare racordate, iar cumpărătorii s-au trezit ulterior că au plătit niște sume enorme, devenind
proprietari de locuințe, dar fără a avea nici măcar apă curentă.
Într-o țară membră a Uniunii Europene astfel de aberații nu mai pot continua! Legislația din domeniul autorizării
construcțiilor trebuie să fie mult mai coerentă și eficientă. Haosul din construcții trebuie sa înceteze, iar cumpărătorii de bună
credință trebuie protejați! Din aceste motive îi rog pe toți colegii parlamentari să susțină și să voteze PENTRU acest proiect
important
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
Pentru Podul suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea despăgubirile pentru exproprieri sunt....suspendate !
După ani și ani de așteptări pentru faimosul Pod suspendat din zona Brăila-Tulcea, am aflat de la Guvern, în toamna
anului 2018 !, că urmau să fie expropriate 64,2 hectare de teren în județele Brăila (municipiul Brăila ți comuna Vădeni) și
Tulcea (comunele Smârdan și Jijila), respectiv 400 de proprietăți. Erau stabilite și sumele individuale estimate de către
expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 10.348,1 mii lei.
Toate bune și frumoase pentru un scop nobil și util ! Dar lunile au trecut, terenurile care, cândva, erau folosite în
agricultură nu au mai putut fi incluse în circuitul culturilor agrare, pierzându-se finanțarea din partea Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură. Pentru firmele care aveau activitate economică pe acele terenuri pierderile sunt, de
asemenea, foarte importante.
Cu alte cuvinte, oamenii au rămas și fără banii pe care îi obțineau de la APIA sau din activitățile economice, iar acum
nu au nici măcar un orizont de timp în care să aștepte plata despăgubirilor din partea instituțiilor statului implicate în acest
proiect de infrastructură de interes național.
În „bunul mers” al birocrației românești, mă aștept ca să apară contestații și alte litigii juridice care vor prelungi
agonia proprietarilor, atât persoane fizice, cât și juridice care au fost expropriate de terenurile lor aflate pe coridorul de
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”. Exemple
similare sunt destule pe șantierele de infrastructură rutieră din întreaga țară, din păcate !
Stimați colegi,
Această declarație politică este un semnal de alarmă tras pentru ca factorii decidenți, implicați în acestor proceduri de
expropriere și de despăgubire a proprietarilor afectați, să acționeze cu responsabilitate și în deplină legalitate pentru
soluționarea situației creată în zona Podului suspendat peste Dunăre Brăila-Tulcea!
Vă mulțumesc pentru atenție!
Deputat
Vasile Varga
***
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Cum reușește PSD să arunce România în hăul financiar?
Este șocant interesul pe care îl poartă PSD acestei țări, la nivel economic. România se îndreaptă spre un dezastru pe care
actualii guvernanți îl tot neagă, însă care este vizibil cu ochiul liber oricărui om rațional.
Ceea ce noi, liberalii, am susținut de la bun început, începe să se adeverească aproape milimetric: Bugetul de Stat adoptat
la foc automat de PSD nu are nici o legătură cu încasările! Iar creșterea necontrolată a salariilor, fără evaluări și fără baze,
reprezintă o măsură suicidală pentru economie! De aici a început, știm prea bine, avalanșa de scumpiri, creșterea prețurilor la
produsele cotidiene, creșterea enormă a ROBOR, dublată de cea a monedei EURO.
Calamitatea produsă de PSD se vede tot mai clar astăzi, într-un mod foarte simplu: nu mai sunt bani! Degeaba afirmă
Viorica Dăncilă că nu este adevărat, degeaba iese ministrul Finanțelor Publice într-o pauză de mers prin cluburi să spună că
economia crește amețitor.
Acum, că sacul bugetului s-a cam golit, iar împrumuturile externe nu mai fac față demagogiei PSD, Orlando Teodorovici
vrea să scoată castanele din foc cu mâna altora, cerând tuturor instituțiilor publice „reducerea numărului de angajați și/sau
reducerea cuantumului unor drepturi salariale“. De ce? Deoarece bugetul „nu acoperă plata integrală a salariilor“ pentru
ultimul trimestru! Minciună și demagogie, acestea sunt componentele principale ale bugetului PSD și acesta este și programul
său de guvernare!
Primăria București, deținută de același PSD, deja își anunță intrarea în faliment. Bătaia de joc pe bani publici, pe banii
noștri, ai contribuabililor, nu cunoaște sfârșit pentru acești conducători lipsiți de orice scrupule!
Mai nou, și Academia Română a intrat în același carusel, anunțând că nu dispune de sumele necesare pentru salariile din
următoarele luni! Soluția preconizată este aceeași ca a guvernului: tăieri de salarii, concedieri, pensionări.
Ce să mai amintim de autosabotarea din partea PSD a propriei măsuri, cea privind majorarea punctului de pensie? Dacă
acești oameni nu știu să-și gestioneze nici vorbele și promisiunile, necum economia unei țări numite România, nu putem decât
să ne așteptăm la mai rău.
Este simplu: PSD trebuie să plece de la guvernare, să plece de tot și definitiv, dar nu înainte de a deconta dezmățul
economic produs în fața electoratului! Nici o forță politică de opoziție nu este datoare să deconteze în locul PSD Dragnea și
Dăncilă prăpădul din buget!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Condițiile în care sunt tratați pacienții au rămas cam aceleași, doamnă ministru Pintea !
Domnule președinte, stimați colegi,
Nu există nici o schimbare majoră în sistemul de sănătate. Condițiile în care sunt tratați pacienții au rămas cam aceleași.
Intrebarea mea este cum s-au împărțit cei 6 miliarde de lei în sănătate? O sumă deloc de neglijat – adică apropape 5% din PIB.
Răspunsul ni l-ați dat repede doamna ministru : 80% pentru salarii și doar 20% pentru bolnavi.
Da, este un adevăr trist. Condițiile în care sunt tratați pacienții în majoritatea spitalelor nu s-au schimbat aproape deloc. În
continuare bolnavii sunt trimiși să își cumpere medicamente sau materiale sanitare.
Oare mai are rost să aduc în discuție alte investiții sau reparații ale spitalelor? Cine este vinovat? Dumneavostră
continuați să dați de fiecare dată vina pe lipsa de implicare a managerilor unităților spitalicești, pe lipsa de colaborare între
autoritățile județene și locale cu Ministerul pe care îl conduceți. Certați! Criticați și amendați ! Dar bani le dați doamna
ministru? Eu cred că vina aparține și Ministerului Sănătății. Nici în 2019 nu există screening pentru cancerul de colon,
cancerul mamar sau cel uterin. Spitalele au rămas aceleași. Lipsa de personal se accentuează iar aparatura cu care medicii își
fac meseria este la fel de învechită. Dar cred că aceste lucruri le cunoașteți și dumneavoastră, după turul pe care l-ați efectuat
în unele spitale din România și peste tot supriză! Ce ați găsit? „Lipsă de organizare și mizerie!” Si v-ați spălat pe mâini,
probabil cu dezinfectant!
Stimați colegi,
Într-adevăr au o parte de vină și managerii spitalelor, dar dacă nu sunt ajutați, dacă nu au bani suficienți nu pot să
schimbe nimic în sistemul de sănătate.
Nu uit declarațiile dumneavoastră doamna Pintea: cum că sănătatea este „prioritatea zero” a acestui Guvern. Nu uit
promisiunile dumneavoastră cu reparații capitale și finalizarea lucrărilor începute în spitale, de achizițiile de aparatură nouă
etc.
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Mi-aș dori ca toate aceste probleme să se rezolve cât mai curând. Mi-aș dori ca pacienții să primească servicii medicale de
calitate, în condiții cât mai bune. Nu cer prea mult!
Deputat
Florin Stamatian
***
Ministrul Sănătăţii îşi ”rezolvă” agenda personală pe suferinţa românilor
Domnule președinte, stimațicolegi,
Sănătatea românilor trebuie tratată cu seriozitate şi profesionalism nu cu minciună, declaraţii confuze, incoerente şi
inconsecvente, conferinţe de presă din oră în oră ca circul mediatic să fie complet şi sistemul sanitar să fie mereu în
degringoladă.
Programul de guvernare în domeniul Sănătăţii se transformă dintr-o gândire spre descentralizare într-un proiect personal
centralizat, superficial şi ineficient.
Promisiunile de finanţare ale ministrului sunt fără fundament, urmate de controale în spitalele unde managerii aşteaptă
materializarea angajamentelor care în fiecare zi se dovedesc neadevărate.
Bolnavii, dar şi angajaţii din sistem încearcă să se adapteze din mers la toate modificările care se fac, dar devotamentul şi
dăruirea profesioniştilor din domeniu nu ţin loc nici de condiţii decente în spitale, nici de medicamente sau aparatură.
Eşecul provocat de gestionarea greşită a resurselor umane de către ministrul Sănătăţii transformă Ministerul Sănătăţii întrun organism vulnerabil care induce, pe lângă conflictele între personalul medical şi medici, panică şi nesiguranţă pentru locul
de muncă şi veniturile lunare. Ultimul dintr-un şir întreg de eşecuri care par să nu se mai termine este centralizarea modalităţii
de evaluare şi concurs pentru spitale în CENTRE DE ANGAJARE după o metodologie improvizată de o gândire haotică şi
lipsită de profunzime a ministrului Sănătăţii.
Sistemul sanitar din România şi munca a zeci de medici specialişti cu recunoaştere mondială au fost aruncate în derizoriu
de ambiţii subliminale şi făţarnice de actualul ministru al Sănătăţii, care îşi acoperă neprofesionalismul cu un halat alb, pentru
imaginea personală întreţinută din banii publici. Imaginea personală nu poate fi îndreptată peste noapte dintr-un scaun de
ministru ocupat vremelnic politic, folosind banii publici cu care ar trebui de fapt trataţi cei aflaţi în suferinţă.
Minciuna se transformă în normalitate, imaginea ministrului contează mai mult decât sănătatea a milioane de români, se
pune în pericol un întreg sistem şi problemele de sănătate publică sunt la nivel de tabloid, superficiale, fără soluţii şi transmit
panică în rândul populaţiei.
Nominalizarea acestui ministru în Guvernul României este o ruşine pentru Judeţul Maramureş, o pată neagră în Sănătatea
românească, care se foloseşte de sănătatea românilor pentru a obţine voturi electorale. Până la sfârşitul mandatului va aduce
falimentul în sistemul sanitar iar medicii şi profesioniştii umiliţi de către un funcţionar numit politic vor alege să plece din ţară.
Politicile de sănătate din programul de guvernare au rămas doar promisiuni care nu valorează nimic pentru actualul
ministru al Sănătăţii care a reuşit doar să-şi “rezolve” agenda personală.
Deputat
Dr.Viorica Cherecheș
***
Declarație politică
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Cazul copilului minor din Craiova, luat cu forța de lângă familia care l-a crescut timp de opt ani, a creat o întreagă
dezbatere publică.
În mod categoric, se nasc întrebări cu privire la comportamentul reprezentanților autorităților publice, la modul de
aplicare a legii și la atribuțiile ce le reveneau.
Dar peste toate aceste lucruri ar fi trebuit să primeze, așa cum invocă toți de fiecare dată, Interesul Suprem al Minorului.
Acest eveniment regretabil ne-a arătat nu doar incompetența celor care ar trebui să se preocupe în mod esențial de
interesul suprem al copilului, ci și vulnerabilitatea sistemului judiciar, demascând încă o dată incapacitatea instituțiilor statului
român de a asigura protecție minorilor.
Din punct de vedere moral, modul în care a acționat procurorul de caz este inacceptabil, acesta supunând minorul unor
tratamente traumatizante, ce-i pot afecta viața atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. În calitatea sa de magistrat,
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procurorul avea obligația de a depune toate diligențele pentru ca interesul copilului să fie respectat, cu atât mai mult cu cat se
naște în mod clar întrebarea cu privire la competența ce îi revenea conform legii.
În opinia mea, strict juridic, procurorul de caz a încălcat în mod flagrant dispozițiile Codului de procedură civilă, în cazul
de față fiind vorba de executarea unei hotărâri civile!
Codul de procedură civilă prevede că, în ceea ce privește executarea în cauzele cu minori, “nu este permis niciunei
persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea” [Art. 911 alin. (4) NCPC].
Codul de procedura civilă stabilește clar procedura de urmat în cazul în care minorul refuză executarea, și anume ca
executorul judecătoresc să sesizeze instanța competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în
funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni.
Ca atare, ce a făcut procurorul? A ignorat legea!
Magistratul, în ciuda faptului că s-a “substituit” executorului judecătoresc, în baza unui mandat de percheziție (act care
viza colectarea de probe), a tratat minorul ca pe un “bun”, s-a comportat ca și cum copilul ar fi fost o probă într-un dosar!
Totodată, acest caz scoate în evidență și ineficiența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Deși am
asistat recent la o condamnare răsunătoare tocmai pentru angajările fictive din cadrul DGASPC, acest caz confirmă încă o dată
conivența frauduloasă din interiorul sistemului, cu implicarea mai mult sau mai puțin tacită a decidentului politic.
Toate aceste vulnerabilități ale instituțiilor statului, în principal ale sistemului judiciar, au consecințe negative grave
asupra minorilor aflați în astfel de situații.
Tocmai de aceea, rezolvarea lor ar trebui să reprezinte o prioritate!
Stimați colegi, trebuie să depunem eforturi pentru a modifica într-un mod eficient legislația. În primul rând, cercetarea la
fața locului ar trebui să fie obligatorie în toate cazurile cu minori! Este esențial ca magistratul care ia o decizie cu privire la
viața unui minor să facă propria analiza, în mod direct, a situației de fapt.
Nu în ultimul rând, fiind vorba despre viața minorilor, competența ar trebui să aparțină magistraților cu experiență.
În acest sens, cred că rolul nostru de parlamentari este extrem de important, pentru că în mâinile noastre stă viitorul
copiilor noștri!
Mulțumesc!
Deputat
Cristina Trăilă
***
Motivele pentru care PSD-ALDE trebuie să plece de la guvernare !
După doi ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE, România consemnează un istoric bilanț negativ, fiind campioana
detașată a deficitelor chiar în momentul în care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene. PSD şi ALDE au dezbinat o
ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi
au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept!
Guvernanții au folosit instituţiile statului român împotriva propriilor cetăţeni, mai ales împotriva celor care au spus cu
voce tare că s-au săturat de PSD şi de incompetenţii care conduc ţara. Degeaba PSD şi-a schimbat blana de mai multe ori, din
FSN în PDSR, PSDR sau PSD, pentru că nu a renunţat niciun moment la mentalităţile şi năravurile de dinainte de 1989. Nu
ştiu să guverneze decât prin ameninţări, şantaj, violenţe şi teroare, iar contraperformanţele guvernării sunt ascunse în spatele
falsificării realităţii.
PSD-ALDE au destabilizat întreaga arhitectură constituțională a statului român, prin destructurarea sistematică a
instituțiilor constituționale, prin subordonare politică pe bază de numiri de incompetenți și servili. Au reușit să transforme
instituțiile media plătite din bani publici, din slujitori ai românilor plătitori de taxe în vuvuzele de partid.
Am ajuns să ne temem de consecinţele oricărui act normativ pe care îl adoptă guvernanții actuali. Trebuie ca agenda
instituţiilor publice din România – Parlament, Guvern, administraţie centrală – să fie ocupată cu adevăratele probleme ale ţării
noastre: dezvoltarea tuturor regiunilor ţării, modernizarea tuturor serviciilor publice şi o prosperitate reală pentru toţi!
România continuă să piardă oportunităţi în fiecare zi petrecută cu Guvernul PSD-ALDE la Palatul Victoria: pierdem
şansa de a ne dezvolta pe seama fondurilor europene gratuite; pierdem oportunitatea de a profita de creşterea economică şi de a
dirija surplusul economic pentru a construi infrastructură de transporturi, spitale regionale şi şcoli moderne; pierdem
credibilitate în afara ţării, în faţa partenerilor noştri; pierdem şansa de a ne păstra tinerii în ţară!
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Parlamentarii PSD și parlamentarii ALDE trebuie să înțeleagă, încă odată, că românii vor altă guvernare, că românii nu
mai acceptă această coaliție la putere și că este în puterea fiecăruia dintre ei să decidă ca voința românilor să fie transpusă în
fapt.
România și românii merită mai multă responsabilitate, profesionalism și respect în actul de guvernare. Și este limpede
pentru oricine că PSD-ALDE a eșuat în actul de guvernare.
Deputat
Cristinel Romanescu
***

 Întrebări
Adresată doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Situația nedreaptă în care se află foștii angajați ai S.C. GEOMOLD S.A
Stimată doamnă prim-ministru,
Stimate domnule ministru,
Persoanele care au lucrat în subteran, la Întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava, reorganizată prin
HG 193 /1991 în S.C. GEOMOLD S.A., pensionari și viitori pensionari, au fost excluși din categoria celor care au desfășurat
activități încadrate în condiții speciale de muncă.
Prin această excludere a fost făcută o mare nedreptate minerilor și lucrătorilor care și-au desfășurat activitatea în subteran
în cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice sau de exploatări în subteran pentru că nu se mai consideră activitate
desfășurată în "unitate minieră " și încadrată în condiții speciale de muncă.
În anul 1990, unitatea avea un număr de aproximativ 5000 de salariați, iar cei care își desfășurau activitatea în subteran
executau lucrări de deschidere și pregătire, respectiv puțuri de extracție, galerii, nișe de legătură, suitoare, plane înclinate,
camere speciale, abataje experimentale și altele în zonele aflate în exploatare a minereului neferos, la exploatările Leșu
Ursului, Fundu Moldovei, Mestecăniș, la acumulările de sulf din Munții Călimani, la cele de baritină de la Holda și Ostra, de
minereuri de fier de la Delnița, sau minereu de mangan în Bazinul Domelor.
În aprilie 1997, activitatea de subteran din cadrul S.C. GEOMOLD S.A. a încetat, o parte din lucrători fiind preluați de
celalalte unități miniere din zonă, respectiv S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Domei sau Compania Națională a Uraniului
București.
Potrivit Legii 19/2000, personalul din cadrul S.C. GEOMOLD S.A., care și-a desfășurat activitatea în subteran cel puțin
50% din timpul normal de muncă, a fost încadrat până în data de 01.01.2000, în grupa I de muncă, beneficiind de ieșirea la
pensie la fel că toți minerii din România, cumulând 20 de ani de activitate de la cele două unități miniere, cu limita de vârstă de
45 de ani. Astfel, actuala situație creată prin excluderea acestora din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în
condiții speciale de muncă este nedreaptă și discriminatorie atât între minerii de la unitățile miniere de exploatare față de cei de
la IPEG, dar și între foștii lucrători în subteran de la IPEG, pensionați anterior datei de 01.01.2001 față de cei ieșiți la pensie
după această dată.
În acest context, vă adresez rugămintea de a analiza situația prezentată și vă întreb, doamnă Prim-ministru, domnule
ministru, care este soluția pe care Guvernul o propune pentru repararea acestei nedreptăți, în vederea acordării de ”drepturi
egale pentru muncă egală”? Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
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Adresată domnuluilui Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități
Stimate domnule ministru,
La capitolul ”Politici publice în domeniul muncii și justiţiei sociale” al Programului de Guvernare, este prevăzut că
”persoanele cu handicap grav sau accentuat vor beneficia gratuit de materiale igienico sanitare și mijloace de protezare și
ortezare, inclusiv tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, ori de câte ori au nevoie, prin creșterea gradului de
subvenționare pentru serviciile de recuperare, dispozitive ajutătoare, tehnologii asistive prin CNAS”.
În acest context, vă adresez rugămintea de a-mi comunica în ce stadiu de îndeplinire este acest obiectiv prevăzut la
măsura nr. 10 – ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, precum și care este numărul persoanelor cu
handicap grav sau accentuat care au beneficiat, la nivelul județului Suceava, de astfel de subvenționări.
Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații
Stimate domnule ministru,
România prezintă un risc considerabil față de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de
modificările în regimul de temperatură și precipitații, în principal începând din anul 1961 și până în prezent. Secetele,
inundațiile și alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilității producției și a
securității alimentare naționale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităților de dezvoltare
economică în pofida existenței potențialului din agricultură.
Din aceste considerente, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat Programul Național de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigații din România, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793 din 26 octombrie 2016,
document ce vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole în
principal, dar și asupra altor factori de mediu și a populației, prin reabilitarea infrastructurii principale de irigații existente.
În acest context, având în vedere că cele mai multe informații de pe pagina oficială a Ministerului pe care îl conduceți
sunt neactualizate, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care a fost bugetul alocat în anul 2018 pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații din România, care a
fost valoarea totală a investițiilor executate la nivel național și în ce au constat acestea? Dar pe teritoriul județului Argeș?
2. Care este bugetul total acordat investițiilor din ,,Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de
Irigații din România” în anul 2019, ce lucrări sunt planificate pentru a fi executate în acest an și care a fost stadiul realizării
acestora la data de 31 mai la nivel național și în județul Argeș?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Criza urșilor în județul Argeș
Stimată doamnă viceprim-ministru,
În ultimii ani, locuitorii din zonele de munte și deal ale județului Argeș au ajuns într-o situație limită din cauza urșilor
care s-au înmulțit peste măsură și au început să atace gospodăriile. Se înregistrează din ce în ce mai multe astfel de cazuri,
afectate până în prezent fiind comunele Arefu, Sălătrucu, Nucșoara, Corbi, Domnești, Brăduleț, Corbeni, Mușătești, Mălureni,
Albeștii de Muscel, Bughea de Sus, Bughea de Jos, Dâmbovicioara, Rucăr, Aninoasa, Coșești, dar și municipiul Curtea de
Argeș și orașul Mioveni.
Deosebit de îngrijorător este faptul că, pe lângă pagubele aduse avutului localnicilor (zeci de animale și păsări omorâte,
stupine, grădini și garduri distruse), urșii au început să atace și oamenii, doi bărbați fiind răniți grav în ultimele două luni în
pădurile din apropierea localităților Albeștii de Muscel și Curtea de Argeș ca urmare a unor astfel de evenimente.

65

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019
În plus, această situație afectează în mod negativ și turismul argeșean. În acest sens, se știe că două dintre cele mai
cunoscute monumente din județul Argeș, Cetatea Poenari, amplasată pe teritoriul comunei Arefu, și statuia ,,Omul de Fier” de
la Barajul Vidraru, sunt închise pentru vizitatori în această perioadă din cauza urșilor care se află în zonă.
Situația prezentată anterior poate fi explicată în primul rând prin faptul că s-a ajuns ca pe teritoriul județului Argeș să
existe, conform unui recensământ făcut în anul 2018, 1020 de urși, de 3,65 ori mai mult decât efectivul optim prevăzut de
legislația în vigoare, care este de 279 de exemplare. Conform estimărilor specialiștilor, în prezent în pădurile argeșene se
găsesc aproximativ 1200 de urși.
În acest context, având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont atât de pericolul la care sunt expuse viața și avutul
oamenilor din zonele afectate, cât și de faptul că autoritățile care ar trebui să intervină și să rezolve problema s-au dovedit a fi
total ineficiente până în acest moment, revin la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr.
1149/19.06.2017 și cu nr. 1561/26.09.2017 și vă solicit să dispuneți de urgență toate măsurile necesare pentru remedierea
situației. De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă a fost elaborat și aprobat un program adecvat de acțiuni în această speță,
în ce constă acesta, care este în prezent stadiul său de aplicare și care sunt termenele prevăzute pentru implementarea măsurilor
propuse.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Răzvan CUC, ministrul transporturilor
Eliminarea restricțiilor de viteză pentru trenurile de pe tronsonul București-Constanța
Stimate domnule ministru,
Cu peste 11.000 de kilometri de cale ferată, România are una dintre cele mai extinse reţele feroviare din Europa, dar, din
păcate, este şi printre cele mai prost întreţinute.
CFR-ul nu reuşeşte să repare sinele aşa că introduce an de an mii de restricţii de viteză, motiv pentru care trenurile circulă
în prezent cu o viteză medie de 43 km/h, mai încet decât în timpul perioadei comuniste.
La sfîrșitul lunii aprilie, într-o vizită de lucru, ați promis turiștilor care vor veni cu trenul la mare, în acest sezon estival, că
pe tronsonul București-Constanța nu vor fi întârzieri. “Avem garnituri care pleacă din 30 în 30 de minute, dimineața, deci nu
sunt probleme. În toată perioada se circulă normal, vagoanele sunt dotate cu aer condiționat, pasagerii au tot ce trebuie să
călătorească în condiții optime …. Nu așteptăm numai proiecte de anvergură, vorbim și de înlăturarea restricțiilor de viteză
care se pot face și în regie proprie de către cei de la CFR Infrastructură. Ținând cont că în acest an au dublate bugetele și pe
parte de întreținere, pe infrastructura feroviară, și pe parte de reparații la vagoane, dacă nu îi cheltuie și nu lansează
proceduri, răspund cu funcția.”
În acest context, vă întreb, domnule ministru, dacă a fost demarat vreun proiect în acest sens și dacă, pe tronsonul
București - Constanța sau pe segmente ale acestuia, au fost eliminate restricțiile de viteză.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Numărul de pacienți diagnosticați cu tumori cutanate maligne
Stimată doamnă ministru,
Din totalul pacienţilor diagnosticaţi în ultimii 5 ani, procentul pacienţilor decedaţi cu cancer de piele este de 9,8% în
România faţă de 4,8% în Uniunea Europeană, în țara noastră cancerul de piele fiind subdiagnosticat şi depistat cu precădere în
formele avansate de boală.
Potrivit statisticilor oficiale, incidenţa cancerului de piele era, în 2012, de 4,5% la mia de locuitori în România, cu mult
sub media Uniunii Europene, de 13% la mia de locuitori.
În ultima perioadă se înregistrează o creştere alarmantă a incidenţei cazurilor de tumori cutanate maligne, una dintre
cauzele creșterii fiind lipsa informării şi educaţiei populaţiei.
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În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți aveți în vedere dezvoltarea
unor campanii de informare a populației în ceea ce privește riscurile expunerii la factori cancerigeni, precum și a importanței
depistării precoce a bolii?
De asemenea, vă rog să îmi comunicați care este evoluția numărului de pacienți diagnosticați cu tumori cutanate maligne
în ultimii 5 ani, la nivelul județului Constanța.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Violența domestică
Stimate domnule ministru,
Potrivit unei statistici a IGPR, aproape 100 de cazuri de violență domestică au fost reclamate în fiecare zi a anului trecut,
mai mult de jumătate fiind înregistrate în mediul urban. Dintre acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de faptele de
"lovire sau alte violenţe", urmate de "ameninţare", "abandon de familie" şi "nerespectare a ordinelor de protecţie".
Pentru reducerea acestui număr, în Programul dumneavoastră de Guvernare, în domeniul muncii și justiţiei sociale, se
propun mai multe obiective, 3 dintre acestea fiind:
- elaborarea unei proceduri comune de lucru la nivel interinstituțional privind raportarea, colectarea și monitorizarea
datelor în domeniul violenței în familie;
- înființarea de echipe specializate de intervenție, la nivel județean, în domeniul violenței în familie;
- formarea profesională a asistenților sociali în domeniile violență în familie și egalitate de gen.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu de îndeplinire se află aceste obiective cuprinse la măsura nr. 8 –
”Respect și demnitate pentru femei” și ce efecte ale acestora au fost înregistrate la nivelul județului Constanța?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Statistică privind numărul copiilor români care s-au născut prin Fertilizare in Vitro (FIV)
Stimată doamnă ministru,
În ultimele decenii, peste cinci milioane de bebeluși s-au născut prin FIV, iar numărul acestora este în continuă creștere.
Potrivit Societătii Europene de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE), aproape 350.000 de copii sunt născuți, în
fiecare an, în urma fertilizării in vitro, respectiv 0,3% din cele 130 de milioane de bebeluși născuți în întreaga lume.
La nivelul țării noastre se efectuează, în medie, aproximativ 5.000 de FIV pe an, dar, cu toate acestea, România nu are o
statistică privind numărul copiilor români care s-au născut prin Fertilizare in Vitro (FIV), procedură realizată la noi sau în altă
țară.
În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi comunicați câte dintre procedurile finanțate
de către Ministerul Sănătății au fost înregistrate drept proceduri reușite. De asemenea, câte familii din județul Constanța au
beneficiat de decontări pentru astfel de proceduri.
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Precizări referitoare la valoarea totală a împrumuturilor financiare
de orice formă, contractate de statul român din 2016 și până în prezent
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este valoarea totală a împrumuturilor financiare de orice formă, contractate de
statul român din 2016 și până în prezent, data de scadență a acestor credite, precum și motivele pentru care au fost contractate.
Totodată, vă solicit să îmi prezentați procentul graficului de îndatorare din 2015 și până în prezent, pentru fiecare an în
parte.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Precizări cu privire la numărul modificărilor aduse Codului Fiscal
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul total al modificărilor aduse Codului Fiscal prin diferite acte
normative, din anul 2016 până în prezent.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale
Precizări referitoare la posibila intenție a Ministerului Educaţiei Naţionale
cu privire la introducerea examenului de treaptă în învățământul preuniversitar
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă ministerul educației are în vedere, pentru următorii patru ani, introducerea
examenului de treaptă în învățământul preuniversitar și trecerea acestuia cu nota de minim 5.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări privind situația reală cu privire la continuarea finanțării de către Guvern a Programului Național
de Dezvoltare Locală și măsuri cu privire la alocarea sumelor necesare continuării
investițiilor prin acest Program aflate în derulare
Stimată doamnă prim-ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este situația reală cu privire la continuarea finanțării de către Guvernul pe care-l
conduceți a Programului Național de Dezvoltare Locală.
Având în vedere faptul că a apărut, recent, informația publică referitoare la faptul că, săptămâna aceasta, MDRAP
intenționează să transmită notificări către primării, prin care se va anunța că banii pentru Programul Național de Dezvoltare
Locală sunt aproape epuizați la mijlocul anului, vă solicit să luați de îndată toate măsurile necesare pentru stoparea acestui
demers, dacă este real, deoarece prin blocarea celor circa 15000 de șantiere pentru lucrări de alimentări cu apă, canalizări,
poduri, podețe sau străzi interioare, făcută în mijlocul anului, nu ar conduce la altceva, decât la un faliment total al PNDL!
Totodată, vă solicit ca înainte de rectificarea bugetară, Guvernul să prevadă sumele necesare pentru continuarea lucrărilor
aflate în derulare prin acest Program, ținându-se astfel de cuvântul dat primarilor, anume de a nu bloca investițiile începute sau
pe cel care se află în curs de finalizare.
Deputat
Va mulțumesc!
Florin-Claudiu Roman
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Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Precizări privind intenția Guvernului referitoare la modificarea legislației
în vigoare pentru alegerile parlamentare din anul 2020
Stimată doamnă prim-ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Guvernul condus de dumneavoastră intenționează să modifice prin ordonanță
de urgentă, așa cum a făcut-o în cazul alegerii președinților de consilii județene, și modul de alegere al parlamentarilor, și
anume prin revenirea la colegii uninominale, pentru anul 2020.
Va mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind plecările/pensionările din MAI și deficitul de personal
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul total al lucrătorilor de poliție care au părăsit sistemul în fiecare an,
din 2016 până în prezent, urmare a plecărilor voluntare, precum și a pensionărilor. În acest sens, vă solicit situația detaliată
pentru fiecare județ în parte.
De asemenea, vă solicit să îmi transmiteți o statistică a patrulelor de ordine publică, pentru fiecare an în parte, din 2016
până în prezent, precum și deficitul de personal pe partea publică, de la nivelul ministerului pe care îl conduceți.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Modificarea legislației pentru cei care contestă licitațiile publice cu rea credință
Stimate domnule ministru,
Legislația germană prevede o așa zisă "listă neagră", adică o bază de date unde sunt înscriși cei care contestă licitațiile
publice cu rea credință, lucru constatat de instanțele de judecată. Potrivit legii germane, aceștia nu mai pot participa la licitații
pe o perioadă de 5 ani, tocmai pentru a fi descurajați în a mai bloca investițiile publice.
În acest context, vă întreb dacă ministerul pe care îl conduceți are în dezbatere publică sau în vedere, în perioada
următoare, elaborarea unui act normativ după modelul german.
Solicit răspuns în scris!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Precizări privind situația de la Fabrica de Arme Cugir, județul Alba
Stimate domnule ministru,
La Fabrica de Arme Cugir se întâmplă, de mai multă vreme, lucruri foarte grave, care au culminat cu accidente de muncă
mortale din cauza lipsei investițiilor și a managementului defectuos. Astfel, muncitorii reclamă condițiile inumane de muncă și
salariile mici, cuprinse între 1.400-1.900 lei net, în timp ce salariile conducătorilor fabricii, precum și al administratorului
special, depășesc 10.000 lei lunar. Mai mult decât atât, conducătorii fabricii au refuzat subvenționarea integrală a transportului
muncitorilor, cheltuială care nu poate fi suportată din salariile mult prea mici ale acestora, pe motiv că nu există bani suficienți.
În schimb, există bani, mai mult decât suficienți, pentru salariile directorilor.
Ținând cont de toate aceste aspecte, vă întreb, domnule ministru, de ce mențineți în funcție o conducere, e adevărat cu
carnet de membru PSD, care are pe conștiință morți și care dă dovadă, în continuare, de un management defectuos. Oare câți
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oameni mai trebuie să moară la Cugir, pentru ca acești politruci incapabili să fie îndepărtați din fruntea fabricii? Cât timp veți
mai permite ca acești directori să își bată joc de muncitori, să-i umilească și să-i amenințe că vor fi concediați, dacă nu își “țin
gura”?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Vă mulțumesc!
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției
Precizări referitoare la numărul deciziilor de achitare la CEDO împotriva statului român
Stimată doamnă viceprim-ministru,
Prin prezenta, vă solicit să îmi comunicați, în scris, numărul deciziilor de achitare la CEDO, precum și daunele instituite
în sarcina statului român, în urma acestor decizii, pentru fiecare an, din 2016 până în prezent.
De asemenea, vă solicit să îmi comunicați și numărului cazurilor de natură civilă câștigate la CEDO împotriva statului
român.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Reducerea numărului de locuri în creșele din municipiul Bacău
Stimată doamnă ministru,
Printr-o Ordonanță de Urgență din august 2018, Guvernul PSD a decis ca toate creșele să treacă din administrarea
primăriilor, în subordinea inspectoratelor școlare județene, începând cu anul școlar 2019–2020. Termenul de aplicare a
ordonanței a fost însă amânat până în anul 2022, drept pentru care primăriile au oprit procedura. Mai puțin Primăria Bacău,
unde s-a luat decizia ca transferul să continue, iar activitatea din creșe să fie preluată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
Procedura se desfășoară total netransparent și a creat incertitudine în rândul personalului și nemulțumiri în rândul
părinților. Se vorbește despre disponibilizarea a 40 de salariați ai creșelor, în urma preluării activității lor de către ISJ Bacău.
Din informațiile pe care le dețin, peste 300 de dosare depuse de părinți au fost respinse, după ce s-a introdus criteriul ca
domiciliul copiilor să fie în apropierea creșelor, deși există multe cartiere din municipiul Bacău în care nu există astfel de
spații. Părinții și salariații din creșe au protestat față de toată această degringoladă, dar protestul a rămas fără efect.
În această situație, vă rog, doamnă ministru, să precizați:
- Va prelua Inspectoratul Școlar Județean Bacău întregul personal din creșele din municipiul Bacău sau va fi nevoie de
disponibilizări și, în acest caz, câte persoane vor fi disponibilizate?
- Dispune ISJ Bacău de sumele necesare pentru plata salariilor angajaților din creșe și pentru buna desfășurare a
activității?
- Ce sume a alocat Ministerul Educației pentru această nouă activitate din județul Bacău?
- Există un set unitar, la nivel național, de criterii de acceptare într-o creșă sau acestea sunt la latitudinea fiecărui
inspectorat școlar în parte?
- Se derulează acest transfer experimental din județul Bacău cu acordul Ministerului Educației?
Menționez că solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Tudorița Lungu
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Destinația sumelor colectate prin tariful de utilizare și prin tariful de trecere
Domnule ministru,
În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, conducătorii de autovehicule plătesc atât tariful de utilizare – vigneta, cât
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și diferite taxe pentru trecerea unor segmente de drum sau de poduri. Introducerea unor asemenea tarife a fost justificată la
momentul pre-aderării României la Uniunea Europeană din necesitatea de a finanța lucrările de întreținere la infrastructura de
transporturi rutiere, acest lucru însemnând că destinația sumelor colectate nu poate fi alta decât aceea a lucrărilor de investiții
(modernizare/reabilitare) a drumurilor naționale și a autostrăzilor – art.12 – ” vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea
lucrărilor de construcție, modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale”. În condițiile în care de mai bine de 7 ani
lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere din România sunt foarte slabe sau inexistente (se limitează la mici plombări de
gropi), vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Care au fost sumele colectate la bugetul CNAIR, în anii 2017, 2019 și primele 6 luni din anul 2019, din tariful de
utilizare și din tariful de trecere?
- Care au fost creditele bugetare utilizate în anii 2017, 2018 și primele 6 luni din anul 2019 pentru lucrări de construire,
modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale?
- Vă solicit să precizați motivul pentru care un posesor de vignetă trebuie să plătească și tarif de trecere a unui pod (de
ex. Podul de la Fetești), situație care nu se mai întâlnește în statele Uniunii Europene, deoarece încalcă principiul evitării
dublei impuneri?
- Vă solicit să precizați cum va fi afectat bugetul de investiții Ministerului Transporturilor și bugetul de investiții al
CNAIR cu ocazia rectificării bugetare care se va opera în această vară.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Măsuri fiscale pentru utilajele din agricultură
Domnule ministru,
Domnia voastră sunteți ministru de la începutul anului 2017, iar unul dintre obiectivele cuprinse în toate programele de
guvernare se referă la neimpozitarea mașinilor și utilajelor folosite de fermieri în sectorul agricol: ”o altă cauză a menținerii
agriculturii la un nivel slab dezvoltat o reprezintă parcul auto redus și învechit al tractoarelor si utilajelor agricole, începând cu
1 ianuarie 2019, impozitul va fi 0”. De asmenea, tot guvernele din care ați făcut parte s-au angajat să asigure programe de
stimulare a achiziționării de tractoare și utilaje agricole, prin credite la dobânzi atractive, garantate de către statul român. Din
păcate, niciuna dintre măsurile care ar fi trebuit să conducă la capitalizarea fermierilor români, la creșterea competitivității lor,
nu a fost implementată până în prezent.
Având în vedere deficitul în creștere al balanței comerciale a României, inclusiv în ceea ce privește importurile de
produse agro-alimentare, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații:
- Vă solicit să explicați motivele pentru care măsura neimpozitării mașinilor și utilajelor din agricultură nu s-a
materializat de la 1 ianuarie 2019?
- Vă solicit să precizați dacă această măsură mai are vreo șansă să se implemnteze în anul 2019 și dacă neaplicarea ei
este rezultatul opoziției venite din partea Ministerului Finanțelor Publice?
- Vă solicit să precizați dacă în cursul anului 2019 intenționați să implementați un program pentru înnoirea parcului auto
agricol, prin tichete valorice după modelul programului ”rabla”?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Valer Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale,
Numire director Muzeul Național "Constantin Brâncuși"
Domnule ministru,
De la 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea 199/2015 pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși", însă
nici până astăzi muzeul nu este deschis publicului.
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Ați afirmat, în timpul vizitei la Târgu Jiu, că muzeul va fi deschis la finalul lunii mai. Nu s-a întâmplat așa; în schimb ați
numit un director care vine din rândurile partidului aflat la guvernare.
Domnule ministru,
Vă reamintesc faptul că potrivit legii „Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al ministrului culturii, în
urma unui concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009,
cu modificările și completările ulterioare”.
Cu toate acestea, actualul director al muzeului nu a susținut concurs, ci este o persoană numită la recomandarea unui
partid politic, o persoană fără anvergura, experiența și capacitatea de a face un muzeu "Brâncuși" prin care să-l promovăm întradevăr pe sculptor și care să atragă turiști.
În situația creată în acest moment de Ministerul Culturii, Brâncuși este din nou asociat cu oameni care doar consumă bani
publici, fără să dea ceva în schimb comunității.
Domnule ministru, o persoană care să facă procedurile legale de înființare ca personalitate juridică putea fi desemnată din
instituțiile subordonate Ministerului Culturii în județul Gorj.
Muzeul Național "Constantin Brâncuși" trebuie să aibă un manager performant, creativ și cu viziune, nu un purtător de
ștampilă.
Drept urmare, domnule ministru, vă solicit următoarele informații:
1. Care a fost procedura prin care domnul Valentin Chepeneag a devenit directorul Muzeului Național "Constantin
Brâncuși"?
2. Care este proiectul de management al directorului numit de dvs la Muzeul Național "Constantin Brâncuși"?
3. Care este organigrama acestei instituții?
4. Care este bugetul pe care Ministerul Culturii îl pune la dispoziția instituției din județul Gorj?
5. Când estimați că Muzeul "Brâncuși" va fi deschis publicului și ce anume va fi expus?
Domnule ministru,
De-a lungul anilor s-au făcut nenumărate greșeli în ceea ce privește felul în care instituțiile au întreținut și exploatat
moștenirea lui Constantin Brâncuși, iar ultimele decizii arată că doriți să completați lista acestora. Vă solicit să acordați
maximă atenție subiectului pentru că sunt deja prea multe greșeli și promisiuni neonorate ale Guvernului PSD-ALDE față de
operele lui Brâncuși de la Târgu Jiu.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Dan Vîlceanu
***
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Reabilitarea rețelei școlare pe perioada vacanței de vară
Doamnă ministru,
Potrivit obiectivelor asumate prin Programul de guvernare 2017-2020, dar și prin declarațiile publice ale Prim-ministrului
României, Guvernul s-a angajat să facă investiții majore în infrastructura școlară din România, în special în cele peste 2.500 de
unități școlare care nu beneficiază de utilitățile minimale: apă curentă, canalizare sau încălzire modernă pe parcursul iernii.
Așa cum foarte bine cunoașteți, în ultimii doi ani și jumătate nu s-au efectuat aproape deloc investiții în rețeaua școlară
deficitară, în special ca efect al măsurilor bugetare luate de Guvern, prin care bugetele administrațiilor locale nu mai dețin
aproape deloc resurse proprii pentru realizarea de investiții de interes local. Așadar, speranța rămâne în resursele alocate din
bugetul Ministerului Educației Naționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau din
fondurile europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Regional.
Așa cum foarte bine cunoașteți, lucrările de reabilitare a unităților școlare și de branșare a acestora la utilități se pot
executa exclusiv pe perioada vacanței de vară, atunci când elevii sunt în vacanță și când vremea permite lucrări de bună
calitate. În acest sens, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații privind investițiile care se vor realiza în
infrastructura școlară în vacanța școlară iunie – septembrie 2019:
- Câte unități școlare au intrat în reabilitare începând cu data de 17 iunie 2019 la nivel național? Dar la nivelul Județului
Dolj?
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- Care este valoarea creditelor bugetare alocate de Ministerul Educației Naționale în anul 2019 pentru reabilitarea rețelei
școlare la nivel național și la nivelul particular al Județului Dolj?
- Care este valoarea investițiilor pentru reabilitarea unităților școlare și conectarea acestora la utilități finanțate din
fonduri europene nerambursabile?
- Vă solicit să îmi prezentați o situație detaliată despre unitățile școlare din Județul Dolj, care să reflecte următoarele
aspecte: câte unități școlare se vor închide/restructura începând cu anul școlar 2019/2020; câte clase cu predare simultană
funcționează la nivelul județului; câte unități școlare nu au toalete conforme, avize sanitare de funcționare și autorizații de
securitate la incendii.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Finanțarea deficitară a administrațiilor publice locale, ca urmare
a nerealizării veniturilor bugetare
Domnule ministru,
Potrivi art.6 din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la
bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează, începând cu luna următoare publicării în
Monitorul Oficial al României a Legii bugetului de stat: 15% la bugetul local al judeţului; b) 60% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,5% într-un
cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice,
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 7,5% se repartizează în mod egal
judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean.
Această pretinsă ”generozitate” a Guvernului a fost sterilizată de competențele suplimentare puse de domnia voastră, prin
Legea bugetului, pe umerii administrațiilor publice locale: finanțarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice
pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiilor lunare.
Analizând în detaliu atât Legea bugetului de stat pentru anul 2019, cât și execuția bugetară în primele 4 luni am constatat
următoarele: în anul 2019, Guvernul a estimat o creștere cu 4,36% a veniturilor din impozitul pe venit care ar fi urmat să se
distribuie, potrivit art.6 către UAT-uri; în primele 4 luni din anul 2019, impozitul pe venit colectat a fost mai mic cu 11%,
rezultând venituri mai mici pentru UAT-uri cu cca. 900 milioane lei. În contextul în care majoritatea serviciilor publice sunt
furnizate de către administrațiile locale – de la burse pentru elevi, investiții de interes local și până la asistența persoanelor cu
handicap – vă solicit următoarele clarificări:
- În condițiile repartizării unor sume mai mici către UAT-uri din impozitul pe venit, vă solicit să precizați dacă veți
compensa sumele lipsă printr-un transfer superior de resurse prin sume defalcate din TVA?
- Vă solicit să precizați cum va afecta situația nefavorabilă a bugetelor locale ritmul investițiilor de interes local
programate în anul 2019?
- În condițiile în care nu numai administrațiile locale au un deficit puternic de finanțare, ci și Bugetul asigurărilor
sociale de stat (-1,75 miliarde lei) și Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (-1,6 miliarde lei) vă solicit să
precizați cum veți compesa aceste deficite?
- Vă solicit să precizați care capitole de cheltuieli vor fi diminuate pentru a asigura finanțarea celor trei domenii
deficitare?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Alocarea de fonduri pentru tratamentul pentru SMA
Doamnă ministru,
Zeci de bolnavi din România așteaptă să primească tratamentul pentru amiotrofie spinală, SPINRAZA, pe care Ministerul
Sănătății a susținut că îl vor primi pacienții cu această boală, dar lucrurile sunt blocate.
Vă reamintesc faptul că acest tratament este inclus în lista medicamentelor compensate, iar în 2018 au primit tratament
doar câțiva pacienți. Ați susținut, la ședința de dezbatere a bugetului pentru anul 2019, că sunt fonduri alocate pentru
tratamentul bolnavilor de tip 1 și 2.
O doză de DCI nusinersen costă 345.000 lei, iar un pacient cu SMA trebuie să primească 4 doze în primele două luni, iar
apoi câte una la patru luni, pentru toată viața. În România sunt circa 100 de pacienți care suferă de această boală rară care
afectează muşchii ce controlează plămânii şi alte organe vitale, iar acesta este singurul tratament pentru ei. Sunt copii și tineri
care așteaptă acest tratament, iar în lipsa lui starea de sănătate se înrăutățește.
De aceea, vă rog să-mi comunicați:
1. Care este suma prevăzută în bugetul pe 2019 pentru tratamentul pacienților cu amiotrofie spinală?
2. Care este numărul pacienților care beneficiază de acest tratament în 2019?
3. Care este numărul pacienților care au primit deja tratament?
4. Care sunt criteriile după care sunt selectați pacienții care primesc tratament?
5. Care este numărul total al bolnavilor cu amiotrofie spinală?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Dan Vîlceanu
***
Adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul sănătății
Utilizarea fondurilor din taxa pe viciu
Stimată doamnă ministru,
În cadrul activității mele parlamentare, am adresat o întrebare domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice,
prin care am dorit să aflu cum sunt direcționați banii din ”taxa pe viciu” și dacă aceștia ar putea fi utilizați pentru programe de
prevenție derulate de medicii de familie sau pentru susținerea prin credite avantajoase, de tipul ”primul praxis”, a tinerilor
specialiști care doresc să intre în rețeaua de medicină primară.
În răspunsul trimis, Ministerul Finanțelor Publice și-a declinat orice competență privind modul de utilizare a fondurilor
încasate prin ”taxa pe viciu” care, potrivit Legii nr. 95/2006, republicată, se constituie ca venituri proprii ale Ministerului
Sănătății și pot fi cheltuite în anumite scopuri.
În aceste condiții, vă rog, doamnă ministru, să precizați:
- Ce fonduri au fost alocate din taxa pe viciu pentru programe de prevenție derulate prin rețeaua medicinei de familie
sau dacă aveți în vedere astfel de programe?
- Dacă aveți în vedere să alocați sume din ”taxa pe viciu” pentru susținerea tinerilor care doresc să intre în rețeaua
medicinei de familie pentru dotarea cabinetelor, știut fiind faptul că, în acest moment medicina primară nu este atractivă și
criza de specialiști este tot mai serioasă?
- Care au fost, în 2018, principalele capitole de cheltuieli spre care au fost direcționați banii acumulați din taxa de viciu
și care au fost sumele cheltuite?
Deputat
Solicit răspuns scris.
Antoneta Ioniță
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice,
Politica Ministerului Finanțelor față de medicii de familie
Stimate domnule ministru,
În luna iunie a anului 2019, printr-o întrebare care v-a fost adresată, vă solicitam să precizați care este politica
ministerului pe care îl conduceți față de aplicarea măsurii 0% impozit pe veniturile medicilor, prevăzută în programul de
guvernare al PSD.
În răspunsul pe care mi l-ați trimis în data de 16.07.2018, se arăta că „această măsură fiscală este în analiză la nivelul
Ministerului Finanțelor Publice”.
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De atunci, a trecut un an și vă rog să îmi spuneți:
- Care au fost rezultatele analizelor ministerului?
- Care este decizia luată: dacă și de la ce dată veți aplica măsura neimpozitării veniturilor medicilor, în special a
medicilor de familie care, așa cum probabil știți, se confruntă cu discrepanțe salariale majore față de medicii din spitale și
cărora nu li s-au majorat veniturile decontate de casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care noul contract-cadru nu a
intrat în vigoare!
Vă mulțumesc!
Deputat
Solicit răspuns scris.
Antoneta Ioniță
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Numărul de pacienți diagnosticați cu tumori cutanate maligne
Stimată doamnă ministru,
Din totalul pacienţilor diagnosticaţi în ultimii 5 ani, procentul pacienţilor decedaţi cu cancer de piele este de 9,8% în
România faţă de 4,8% în Uniunea Europeană, în țara noastră cancerul de piele fiind subdiagnosticat şi depistat cu precădere în
formele avansate de boală.
Potrivit statisticilor oficiale, incidenţa cancerului de piele era, în 2012, de 4,5% la mia de locuitori în România, cu mult
sub media Uniunii Europene, de 13% la mia de locuitori.
În ultima perioadă se înregistrează o creştere alarmantă a incidenţei cazurilor de tumori cutanate maligne, una dintre
cauzele creșterii fiind lipsa informării şi educaţiei populaţiei.
În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, dacă la nivelul ministerului pe care îl conduceți aveți în vedere dezvoltarea
unor campanii de informare a populației în ceea ce privește riscurile expunerii la factori cancerigeni, precum și a importanței
depistării precoce a bolii?
De asemenea, vă rog să îmi comunicați care este evoluția numărului de pacienți diagnosticați cu tumori cutanate maligne
în ultimii 5 ani, la nivelul județului Constanța.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Eliminarea restricțiilor de viteză pentru trenurile de pe tronsonul București-Constanța
Stimate domnule ministru,
Cu peste 11.000 de kilometri de cale ferată, România are una dintre cele mai extinse reţele feroviare din Europa, dar, din
păcate, este şi printre cele mai prost întreţinute.
CFR-ul nu reuşeşte să repare sinele aşa că introduce an de an mii de restricţii de viteză, motiv pentru care trenurile circulă
în prezent cu o viteză medie de 43 km/h, mai încet decât în timpul perioadei comuniste.
La sfîrșitul lunii aprilie, într-o vizită de lucru, ați promis turiștilor care vor veni cu trenul la mare, în acest sezon estival, că
pe tronsonul București-Constanța nu vor fi întârzieri. “Avem garnituri care pleacă din 30 în 30 de minute, dimineața, deci nu
sunt probleme. În toată perioada se circulă normal, vagoanele sunt dotate cu aer condiționat, pasagerii au tot ce trebuie să
călătorească în condiții optime …. Nu așteptăm numai proiecte de anvergură, vorbim și de înlăturarea restricțiilor de viteză
care se pot face și în regie proprie de către cei de la CFR Infrastructură. Ținând cont că în acest an au dublate bugetele și pe
parte de întreținere, pe infrastructura feroviară, și pe parte de reparații la vagoane, dacă nu îi cheltuie și nu lansează
proceduri, răspund cu funcția.”
În acest context, vă întreb, domnule ministru, dacă a fost demarat vreun proiect în acest sens și dacă, pe tronsonul
București - Constanța sau pe segmente ale acestuia, au fost eliminate restricțiile de viteză. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Violența domestică
Stimate domnule ministru,
Potrivit unei statistici a IGPR, aproape 100 de cazuri de violență domestică au fost reclamate în fiecare zi a anului trecut,
mai mult de jumătate fiind înregistrate în mediul urban. Dintre acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de faptele de
"lovire sau alte violenţe", urmate de "ameninţare", "abandon de familie" şi "nerespectare a ordinelor de protecţie".
Pentru reducerea acestui număr, în Programul dumneavoastră de Guvernare, în domeniul muncii și justiţiei sociale, se
propun mai multe obiective, 3 dintre acestea fiind:
- elaborarea unei proceduri comune de lucru la nivel interinstituțional privind raportarea, colectarea și monitorizarea
datelor în domeniul violenței în familie;
- înființarea de echipe specializate de intervenție, la nivel județean, în domeniul violenței în familie;
- formarea profesională a asistenților sociali în domeniile violență în familie și egalitate de gen.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu de îndeplinire se află aceste obiective cuprinse la măsura nr. 8 –
”Respect și demnitate pentru femei” și ce efecte ale acestora au fost înregistrate la nivelul județului Constanța?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul sănătăţii
Statistică privind numărul copiilor români care s-au născut prin Fertilizare in Vitro (FIV)
Stimată doamnă ministru,
În ultimele decenii, peste cinci milioane de bebeluși s-au născut prin FIV, iar numărul acestora este în continuă creștere.
Potrivit Societătii Europene de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE), aproape 350.000 de copii sunt născuți, în
fiecare an, în urma fertilizării in vitro, respectiv 0,3% din cele 130 de milioane de bebeluși născuți în întreaga lume.
La nivelul țării noastre se efectuează, în medie, aproximativ 5.000 de FIV pe an, dar, cu toate acestea, România nu are o
statistică privind numărul copiilor români care s-au născut prin Fertilizare in Vitro (FIV), procedură realizată la noi sau în altă
țară.
În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi comunicați câte dintre procedurile finanțate
de către Ministerul Sănătății au fost înregistrate drept proceduri reușite. De asemenea, câte familii din județul Constanța au
beneficiat de decontări pentru astfel de proceduri. Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României
Cum veți onora promisiunile făcute românilor privind proiectele de investiții?
Stimată doamna prim-ministru,
Prin așa numitul Fond Suveran de Investiții (FSDI), prezentat în programul de guvernare al PSD-ALDE ca un panaceu
pentru multe dintre proiectele de investiții ale României, PSD-ALDE estima că, până în anul 2020, vor intra peste 8 miliarde
euro în economia României.
Cu banii din acest fond, ni se promiteau investiții de anvergură: un spital republican și 8 spitale regionale cu o valoare
totală finanțată din FSDI estimata la 3,5 miliarde euro, trei autostrăzi, inclusiv autostrada Târgu Mureș – Iași, modernizarea și
extinderea capacităților fabricilor de armament existente etc.
Pe hârtie totul era roz și se estima că, datorită activității economice puternice a FSDI, se vor încasa la buget sume din taxe
și impozite de aproximativ 9 miliarde lei, până în anul 2020, surplusul anual adus la bugetul de stat de către FSDI va fi de cel
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puțin 6 mld. lei, iar prin investițiile masive ale statului, FSDI și din fonduri europene, salariul mediu brut în România va depăși
1.000 € în 2020 și decalajului rural – urban va fi redus cu 15%.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Care este poziția Dvs. vis-à-vis de înființarea Fondului Suveran de Investiții (FSDI), acum când, unul dintre
susținătorii vehemenți ai acestuia nu se mai află, cel puțin teoretic, la cârma PSD?
 Va mai onora Guvernul PSD-ALDE toate promisiunile făcute electoratului privind proiectele de investiții finanțate
prin FSDI?
 Daca da, când și din ce surse de finanțare?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Cum înțelege Poșta Română să se conformeze cerințelor GDRP?
Stimate domnule ministru,
În situația în care dorim să trimitem celor apropiați o sumă de bani, una dintre variante este mandatul poștal, mai ales
atunci când aceștia nu au un cont bancar.
Astfel, poșta Română ne asigură că, daca ai nevoie să trimiți bani rudelor, copiilor sau prietenilor, mandatul poștal este cel
mai accesibil și sigur serviciu de acest fel, unic în România.
Conform descrierii Poștei Române, serviciul mandat poștal intern îți permite să trimiți bani cui dorești, în toate localitățile
din România, prin intermediul factorului poștal sau al subunității poștale, mandatele poștale fiind trimiteri înregistrate, prin
care subunitățile poștale remit la destinație sumele de bani în lei încredințate de expeditori. Plățile se efectuează în numerar
(lei) sau în cont bancar.
Cu toate acestea, de când acest serviciu a fost „informatizat“, expeditorul trebuie să „dicteze“ angajatului de la ghișeul
poștei, în vederea introducerii datelor în sistem, pe lângă valoarea sumei, numele și prenumele, adresa și numărul de telefon,
atât pentru destinatar cât și pentru expeditor, cu alte cuvinte, date cu caracter personal.
Din moment ce toate persoanele care sunt în acel moment în oficiul poștal pot auzi, nota sau înregistra toate aceste date cu
caracter personal, vă rugăm să ne răspundeți cum înțelege Poșta Română să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția persoanelor fizice și ce măsuri a luat până în prezent Poșta
Română pentru conformarea cu cerințele GDRP?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Posibilitatea administrațiilor locale și județene de a sprijini financiar structurile MAI din teritoriu
Stimată doamnă ministru,
În luna Octombrie 2018 mi-ați comunicat, răspunzând unei întrebări legate de dotarea structurilor MAI din teritoriu, că
Ministerul pe care îl conduceți analizează problematica realizării unui cadru legislativ care să prevadă posibilitatea
administrațiilor locale sau județene de a acorda sprijin financiar structurilor teritoriale ale MAI.
Vă rog să-mi comunicați în ce stadiu se află această analiză și care sunt pașii pe care i-ați efectuat până acum în scopul
identificării soluției de reglementare prin care să fie implementată o astfel de posibilitatea de sprijin financiar din partea
autorităților administrației publice locale. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

77

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 18 - 2019
Săptămâna 24 – 28 iunie 2019
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale
Participarea adulților la procesul de învățare continuă
Stimată doamnă ministru,
Potrivit Monitorului educației și formării pe anul 2018, publicat de Comisia Europeană, procentul participării adulților
români, cu vârsta între 25 și 64 de ani, la procesul de învățare continuă este de circa 10 ori mai mic decât procentul mediu la
nivel european. Astfel, în timp ce media UE este de 10,9%, procentul înregistrat de România este de doar 1,1%.
Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele acestei rate foarte scăzute de participare a adulților români la procesul de
învățare continuă, precum și care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru creșterea acestui indicator.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Folosirea semnăturii electronice
Stimate domnule ministru,
Deși o lege pentru semnătura electronică este în vigoare încă din anul 2001, folosirea semnăturii electronice în România
este încă redusă, aceasta fiind utilizată, în principal, de agenții economici în relația cu ANAF sau în procedurile de achiziții
publice.
Vă rog să-mi comunicați câte dintre autoritățile și instituțiile publice din România acceptă folosirea semnăturii electronice
în activitatea lor curentă cu cetățenii și dacă ministerul pe care îl conduceți are vreo strategie de lărgire a numărului de
utilizatori de semnătură electronică în rândul cetățenilor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,
pentru fiecare județ în parte, dacă există întârzieri privind plățile în acest program, precum și dacă necesarul de fonduri pentru
derularea acestui program este acoperit integral până la sfârșitul acestui an. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului
Situația taberelor administrate de MTS
Stimate domnule ministru,
Recent, Secretarul de Stat din cadrul MTS responsabil de tabere, a solicitat includerea taberelor din subordinea MTS pe
lista obiectivelor în care poate fi folosită munca necalificată cu caracter ocazional prestată de zilieri, spunând că, în caz contrar,
aceste tabere se vor închide. În plus, în nota de fundamentare pentru modificarea Legii 52/2011 se precizează că multe centre
de agrement din subordinea MTS funcționează exclusiv cu zilieri.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care este lista centrelor de agrement ce funcționează exclusiv cu
zilieri, precum și care este situația actuală a unităților de cazare cu destinația de tabere, din subordinea MTS.
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Totodată, vă rog să-mi comunicați în ce măsură folosirea de personal necalificat în taberele școlare și studențești
afectează calitatea serviciilor oferite copiilor și tinerilor participanți la aceste tabere și dacă au existat incidente legate de
folosirea forței de muncă necalificate. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Roxana Mînzatu, ministrul Fondurilor Europene
Eligibilitatea elementelor de manoperă majorate
Stimată doamnă ministru,
În conformitate cu articolul 71 din OUG 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor s-a stabilit în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la
suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
În foarte multe situaţii, prin actualizarea elementelor de manoperă ofertate iniţial, unele companii au depăşit bugetele
indicative ale contractelor de finanţare din fonduri europene pe care le-au accesat, confruntându-se cu impedimente de natură
financiară în implementarea acestor proiecte.
Din aceste considerente, deoarece costurile suplimentare pot reprezenta cheltuieli neeligibile, vă rog să precizaţi
modalitatea în care companiile din domeniul construcţiilor, care implementează proiecte finanţate din fonduri europene, îşi pot
actualiza elementele de manoperă conform OUG 114/2018, fără riscul de a suporta penalizări prin reconsiderarea ulterioară a
eligibilităţii acestora. Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Concursuri regionale pentru personal medical
Stimată doamnă ministru,
Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, Ministerul Sănătății va organiza, trimestrial, concursuri la
nivel regional pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmaciști, asistenți medicali și moașe din spitalele publice din
România, în încercarea de a reduce exodul personalului medical către alte țări.
Din aceste considerente, vă rog, doamna ministru, să prezentaţi lista centrelor regionale în care se vor organiza aceste
concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi un calendar al procedurilor de selecţie.
De asemenea, vă rog să menţionaţi câte posturi de medici, farmaciști, asistenți medicali și moașe sunt neocupate în
prezent la nivelul unităţilor sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice
locale precum și din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București?
Nu în ultimul rând, vă rog să precizaţi dacă vor fi suspendate procedurile de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante,
aflate în derulare la nivelul fiecărei unități sanitare, după adoptarea preconizatului act normativ.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Stadiul lucrărilor pentru Autostrada Unirii
Stimate domnule ministru,
Ați anunțat recent că lucrările de execuție și proiectare pentru tronsonul de autostradă Iași-Ungheni, ca parte a Autostrăzii
Unirii, vor fi lansate la licitație până la sfârșitul lunii iunie. În același timp, pentru tronsonul Târgu Neamț-Iași a fost lansată o
licitație în luna mai, care are ca termen pentru depunerea dosarelor începutul lunii iulie. Pentru partea care trece prin munți,
respectiv Târgu Mureș-Târgu Neamț, un contract de refacere a studiului de fezabilitate a fost semnat în luna mai, asta deși
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experții din domeniu avertizează că suma din contract este mult prea mică față de estimările inițiale sau chiar cele de acum 5
ani, existând îngrijorări că acest cost nu va fi suficient având în vedere specificul acestui tronson.
Având în vedere faptul că stadiul actual al proiectului nu indică o evoluție optimistă în ceea ce privește termenele de
finalizare, doresc să adresez următoarele întrebări:
1.
Care sunt problemele de mediu privind Autostrada Unirii care încă nu au fost rezolvate și cum vedeți soluționarea
acestora?
2.
Cum explicați diferența mare de cost dintre estimările inițiale făcute de Compania de Drumuri cu privire la costul
revizuirii studiului de fezabilitate pentru lotul 1 al autostrăzii (Târgu Mureș – Târgu Neamț) și costul din contractul semnat
deja cu societatea spaniolă Ingineria Especializada Obra Civil Industrial?
3.
Care este calendarul actual al procedurilor pentru fiecare tronson din Autostrada Unirii, respectiv care sunt
termenele estimate pentru demararea lucrărilor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Laurențiu Leoreanu
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Declarații politice
Declaraţie politică
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi,
Am spus-o de câteva ori de la această tribună: România se confruntă cu problema fortei de muncă iar soluţiile întârzie să
apară. În toate domeniile de activitate lipsa forţei de muncă şi găsirea personalului calificat a devenit principala cauză a
ineficienţei şi a gestionării deficitare a banilor. Unul dintre domeniile vizibile care se confruntă cu această problemă este
infrastructura de transport. Fie că vorbim despre rutier, feroviar sau naval, personalul calificat lipseşte cu desăvârşire.
Bunăoară, aşa se explică, în mare parte şi imposibilitatea unor investiţii mari, cum ar fi autostrăzile. Cum să faci investiţii mari
în infrastructură, cum să participi la licitaţii importante dacă îţi lipseşte forţa de muncă calificată? Din păcate, Guvernul a eşuat
în a găsi soluţiile cele mai bune pentru păstrarea muncitorilor calificaţi în ţară. Migraţia forţei de muncă spre Occident, către
locuri de muncă mult mai bine plătite s-a realizat treptat, iar dacă analizăm foarte repede situaţia, statul român a rămas doar cu
plata salariilor către bugetari sau pensionari. Avem multinaţionale, avem câteva făbricuţe la limita subzistenţei, firme locale
care caută tot felul de subterfugii pentru a supravieţui hăţişurilor birocratice impuse de stat. În loc să avansăm în legislaţia
privind forţa de muncă calificată şi să fim noi un exemplu pentru alte state, suntem într-o situaţie fără ieşire şi pare că nu ne
pasă ce se întâmplă cu foarte multe familii destrămate. Pe de o parte, avem o problemă de moralitate, pentru că nu ne pasă de
aceste familii, pe de altă parte, avem o problemă cu lipsa unei strategii pe termen mediu şi lung.
Avem nevoie ca de aer de drumuri comunale, interjudeţene şi autostrăzi. Prioritatea UDMR este investiţia în drumuri
comunale şi autostrăzi. Degeaba ne batem cu pumnul în piept că vrem o ţară ca afară, când noi nu facem nimic pentru a creşte
gradul de confort pe şosele. Au trecut aproape 30 de ani de la revoluţia din '89 şi noi circulăm ca atunci: cu gropile de rigoare,
cu restricţiile bine ştiute şi rămase aşa. Se măsoară eficienţa şi bunăstarea în număr kilometri autostradă. Însă kilometrii aceştia
sunt egali cu zero dacă nu se fac investiţii în drumurile care leagă autostrăzile şi în centuri ocolitoare. Firmele de construcţii îşi
rotesc puţinii muncitori pe care îi au de pe un şantier pe altul. Salariile lor sunt mici şi nu se compară cu alte salarii din
străinătate. Şi uite aşa, suntem într-un cerc vicios din care nimeni nu se alege cu nimic. Dimpotrivă, toţi se aleg cu buza
umflată: Românii - că nu au autostrăzi şi drumuri bune pe care să circule, familiile destrămate – pentru că un membru, sau doi,
sau mai mulţi trebuie să plece să-şi câştige pâinea în altă ţară, statul – că nu are de unde să aleagă firme pentru licitaţii, pentru
că acestea la rândul lor nu au forţă de muncă, firmele de construcţii - că nu-şi primesc banii la timp pe lucrările deja efectuate
şi aşa mai departe.
Subliniez: prioritatea noastră este investiţia în infrastructură. Asta trebuie să fie, stimaţi colegi, prioritatea oricărui guvern
şi asta ar trebui să fie pactul pe care toate partidele politice ar trebui să-l facă: orice guvern care ajunge la guvernare, nu să
strice ce a făcut predecesorul, ci să continue şi să dezvolte. Stimaţi colegi din Guvern, vă solicit imperios, în numele
comunităţii pe care o reprezint, găsiţi soluţii pentru forţa de muncă calificată şi pentru cei care sunt nevoiţi să plece în
străinătate. Sunt soluţii în ţară şi acum stă în puterea voastră să opriţi exodul forţei de muncă în Occident.
Vă mulţumesc,
Deputat
Bende Sándor
***
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Declaraţie politică
Ceea ce se întâmplă în România este de necrezut, este de neconceput într-o țară normală și democratică:
- cimitirele și mormintele ostașilor, eroilor maghiari sunt profanate și distruse
- simbolurile Ungariei, a maghiarilor și a secuilor sunt badjocorite și interzise, iar pentru folosirea lor suntem
amenințați cu spânzurare
- lupta pentru autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc este privită ca amenințare la adresa securității naționale
- Beke István și Szőcs Zoltán sunt considerați teroriști și închiși numai pentru că sunt maghiari
- organizatorul unui cenaclu literar este audiat și amenințat ca pe vremea Securității
- suntem înjurați în mod repetat cu ocazia evenimentelor sportive
Aceste fapte provoacă durere sufletească, traumă mentală în rândul comunității maghiare din România. Provocarea de
durere sufletească și traumă mentală a unei comunități datorate de astfel de cazuri sunt considerate GENOCID împotriva unei
comunități.
Solicit prim-ministrului Viorica Dăncilă și președintelui României Klaus Iohanis să facă demersuri urgente pentru
stoparea genocidului împotriva maghiarilor din România.
Transmitem puterii de la București și puterii din umbră: nu vă jucați cu focul. Cuțitul ne-a ajuns la os.
Interesul locuitorilor acestei țări, indiferent de etnie, este să trăim în normalitate în cadrul unui stat de drept. În această
privință am făcut demersuri săptămâna trecută când am transmis un mesaj tuturor deputaților, prin care propun ca în
septembrie să ne așezăm la masa tratativelor și să redactăm un document menit să pune bazele unei reconcilieri românomaghiare.
Noi dorim pace, bunăstare și conviețuire pașnică și sper că vom găsi parteneri în rândul reprezentanților vieții politice din
România. OPRIȚI GENOCIDUL
Deputat
Kulcsár-Terza József
***
 Întrebări
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Situația Canalului Dunăre-Marea Neagră
Canalul Dunăre-Marea Neagră este una dintre cele mai mari realizări în materie de infrastructură din România, investiția
fiind în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, cu o perioadă de amortizare prevăzută de aproximativ 50 ani.
Principalul avantaj al Canalului Dunăre – Marea Neagră consistă în legatură directă cu Portul Constanţa, cel mai mare
port maritim de la Marea Neagră şi unul dintre cele mai mari din Europa.
Canalul este astfel un obiectiv de infrastructură foarte important din județul Constanța, iar acesta pare a fi lipsit de o
strategie concretă, nici pe site-ul Administrației Canalelor Navigabile1 nu am putut identifica o strategie.
Cu toate acestea, de la an la an construcția se degradează din ce în ce mai mult, existând deja zone în care malul s-a surpat
și chiar pune în pericol locuințele unor oameni2 din localitatea Cumpăna din județul Constanța.
Având în vedere că efortul implicat în construcția acestui canal a fost unul imens, conducând chiar la vieți pierdute în
timpul realizării acestei construcții, Vă rog să îmi transmiteți răspuns la următoarele întrebări:
1. Există o strategie pe termen lung privind funcționarea Canalului Dunăre-Marea Neagră?
2. Care sunt programele concepute de către Administrația Canalelor Navigabile în ceea ce privește Canalul DunăreMarea Neagră?
3. Care sunt investițiile desfășurate în prezent în Canalul Dunăre-Marea Neagră?

1
2

https://www.acn.ro/index.php/ro/programe-si-strategii, accesat în data de 23.06.2019
https://www.digi24.ro/stiri/economie/transporturi/se-surpa-canalul-dunare-marea-neagra-1105193, accesat în data de 23.06.2019
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4. Ce măsuri au fost luate privind surparea terenului din apropierea Canalului Dunăre-Marea Neagră, în proximitatea
comunei Cumpăna din Județul Constanța?
5. Care sunt veniturile încasate de către Administrația Canalelor Navigabile din exploatarea Canalului Dunăre-Marea
Neagră?
6. Are Ministerul Transporturilor în vedere atragerea de sprijin european (în materie de fonduri sau alt tip de expertiză)
pentru revitalizarea transportului pe fluviu, inclusiv din punct de vedere turistic, și transformarea sa într-o majoră
arteră de transport european?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
István-János Antal
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției
Incompatibilități în sistemul sanitar spitalicesc
Doamna președinte
Subsemnatul Vass Levente, în calitate de Deputat în Parlamentul României, ales în Circumscripția electorală nr.28 Tg.
Mureș,
Vă solicit comunicarea către mine a unui exemplar simplu după Decizia nr.2704/2018, pronunțată în prezentul dosar.
Deși nu sunt parte în dosar, formulez această cerere pe baza caracterului public al dosarelor aflate la instanțele de
judecată, inclusiv al ICCJ.
Dincolo de caracterul public al dosarului, justific un interes prin faptul că sunt interesat de monitorizare aplicării
legislației privind conflictele de interese și incompatibilitățile din sistemul sanitar și sunt interesat de practica instanțelor de
judecată în acest domeniu, practică ce îmi va permite să propun modificări/completări la legislația din domeniu, pentru a
asigura atât claritatea acestor norme juridice cât și adaptarea acesteia la realitățile vieții publice din România.
Față de formarea mea medicală, interesul meu este mai accentuat în ceea ce privește cazurile specifice din acest domeniu.
Pentru aceste motive, sunt interesat de motivele pentru care ICCJ a dispus admiterea recursului din acest dosar, după ce
instanțele anterioare au considerat legal Raportul de Evaluare nr.12467/G/II/24.03.2015 al Agenției Naționale de Integritate
Deputat
Vass Levente
***
Adresată domnului George Băeșu, președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Solicitare stadiu dosar cu cererea nr. 1939/11/02/2003
Stimate domnule președinte,
În cadrul audiențelor din biroul meu parlamentar, am fost căutată de Domnul Kacsó Antal, Primarul comunei Măgherani
din județul Mureș, în scopul de a obține informații asupra stadiului în care se află soluționarea cererii depuse de către Parohia
Reformată Șilea Nirajului la Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din
România.
Cererea de retrocedare cu nr. 1939/11.02.2003, depusă de către Parohia Reformată Șilea Nirajului, are ca obiect restituirea
imobilului situat în localitatea Șilea Nirajului, comuna Măgherani, județul Mureș.
Potrivit informațiilor primite, Parohia Reformată din Șilea Nirajului nu a primit nicio informație, de la Comisia Specială
de Retrocedare, despre stadiul în care se află soluționarea dosarului de retrocedare cu numărul 1939/11/02/2003, din ceea ce
reiese faptul că probabil nu s-a făcut nici un pas în soluționarea dosarului de retrocedare respectiv.
Vă rog să luați măsuri concrete pentru a accelera în adevăratul sens al cuvântului soluționarea cererii de retrocedare
depusă de către Parohia Reformată Șilea Nirajului, deoarece în caz contrar, în urma degradării continue a imobilului care face
obiectul cererii, aceasta se va ruina.
Întrebare:
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Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la cererea sus menționată și
totodată să-mi comunicați în ce stadiu de soluționare se află cererea și când pot fi așteptate noi rezultate în sensul soluționării
acestuia?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cu stimă,
Csép Éva Andrea
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrului Afacerilor Interne
Neaplicarea sistemului electronic prevăzut în Legea nr. 217/2003
Stimată doamnă ministru,
În data de 8 februarie 2018 Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003
privind prevenirea și combaterea violenței domestice, fiind introduse noi măsuri pentru protejarea imediată a victimei și
înlăturarea imediată a agresorului dacă există pericol iminent de viață.
Documentul aprobat de Guvern reglementează Ordinul de protecție provizoriu (OPP), un instrument în materie
administrativă, care îi permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătate și securitatea
victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu.
Prin proiectul de lege care ulterior a devenit Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003
pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, pentru agresor, se introduce obligația de a purta permanent un sistem
electronic de supraveghere (brățară electronică) în următoarele condiții:
1. Agresorul a fost obligat să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de copiii acesteia sau față de
rudele acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
2. Agresorului i-a fost interzisă deplasarea în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le
frecventează ori le vizitează periodic.
Utilizarea sistemului de supraveghere electronică va fi posibilă dacă victima și, după caz, membrii familiei acesteia își
exprimă acordul de a purta un astfel de sistem care permite verificarea respectării obligației agresorului.
Legea nr. 174/2018 prevede la art. 401 următoarele:
” Supravegherea respectării măsurilor de protecție dispuse potrivit art. 224 alin. (1) şi art. 23 alin. (1), cu ajutorul unui
sistem electronic de supraveghere, se realizează în condiţii stabilite prin lege.”
Deși un astfel de sistem electronic de supraveghere se regăsește în Codul de procedură penală, Legea nr. 253/2013 și
Legea 254/2013, prevederile legii sus-menționată nu sunt puse în aplicare nici după un an de la publicării acesteia în Monitorul
Oficial.
Întrebări:
1. Vă rog să-mi precizați care sunt motivele pentru care nici în momentul de față nu sunt aplicate prevederile Legii nr.
174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice,
privind punerea în practică și folosirea sistemului electronic pentru protejarea imediată a victimei și supravegherea
agresorului?
2. Ce măsuri veți lua ca această prevedere să fie aplicată cât mai curând pentru ca sănătatea și securitatea victimelor
violenței domestice să fie protejată?
Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Csép Éva Andrea
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților
 Declarații politice
Cooperativele agricole, o necesitate pentru fermierii români
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Mișcarea cooperatistă are o tradiție îndelungată în România, începând din a doua jumătate a secolului trecut, când s-au
înființat primele cooperative de credit.
Pe parcursul existenței, mișcarea cooperatistă a fost supusă ingerințelor, iar după 1948 a fost folosită în special ca
instrument în realizarea unor scopuri diferite de interesele membrilor săi.
În actuala conjuctură, cooperativele agricole constituie o alternativă de organizare potrivit aspirațiilor producătorilor
agricoli și este un instrument util pentru dezvoltare în mediul rural, prin preluarea surplusului de produse agricole, procesarea
acestora și valorificarea pentru consumul intern sau extern.
În anul 2017, în România existau 471 de cooperative dintre care doar 217 aveau activitate economică propriu-zisă.
Specialiștii sunt de părere că sunt prea puține, chiar dacă, în ultima vreme, numărul lor a crescut de la an la an. Afacerile
cumulate ale tuturor cooperativelor au totalizat aproximativ 990 milioane de lei.
Agricultorii români, au început să descopere beneficiile asocierii. Pot cumpăra seminţe, îngrăşăminte sau pesticide en
gros, ceea ce înseamnă un preţ mai mic. Apoi, găsesc mult mai uşor pieţe de desfacere a mărfurilor decât dacă ar lucra
individual.
Și statul român oferă diverse beneficii care să încurajeze înfiinţarea cooperativelor. De pildă, sunt scutite de impozitul pe
profit acele cooperative care au activităţi de procesare, de reproducţie sau de creştere animală, dar şi cele care au cifra de
afaceri de pâna la trei milioane de euro.
Cu toate acestea, fermierul român se lasă greu convins. Reticenţa producătorilor a fost cu atât mai mare cu cât mulţi
asociau cooperativa cu fosta cooperativă agricolă de producție din perioada comunistă.
România însă ar putea sa înveţe de la alte ţări, unde ideea cooperativei este mult mai bine implementată. Pe primul loc se
situează Franţa cu 21 de mii de cooperative, urmată de Argentina cu 12. 600 şi Germania cu 8.100.
Fermierii au început să conștientizeze că trebuie să se unească pentru a face faţă concurenţei din Turcia sau Bulgaria. În
plus, dacă sunt mai mulţi, au acces mai uşor la fondurile europene şi sprijin din partea statului.
Prestarea de servicii în sistem cooperatist se poate adapta bine nevoilor societății rurale în permanentă schimbare și
presupune o alternativă la aspirațiile populației din mediul rural.
În concluzie, cooperativa agricolă este cea mai bună formă de asociere a agricultorilor!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
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Declarație politică
Stimați colegi,
Desemnarea ca membru în Comisia specială pentru legislația electorală m-a făcut să iau contact cu foarte, foarte multe
propuneri, idei, mai mult sau mai puțin soluții, referitoare la votul românilor din străinătate. Practic, aproape fiecare are o
opinie despre care consideră că e și soluție, și fiecare atrage critici, fără excepție.
Una dintre preocupări este, spre exemplu, să garantăm dreptul la vot tuturor cetățenilor români, inspirându-ne din ce fac
alte state, cu un nivel de trai mai ridicat și, poate, cu o democrație superioară.
Iar aici apar surprizele și zecile de modele: în unele cazuri nu votează decât cei cu domiciliul în țară; în altele, doar cei
care își asumă faptul că se întorc într-un anumit termen; în altele, pot vota și cei din străinătate, dar numai dacă în ziua votului
vin în țară.
Apoi, am primit, pe lângă mesajele cu privire la obligația noastră de a respecta dreptul la vot al fiecăruia, critici cu privire
la discriminarea pozitivă a celor din afara țării, la propunerea pe care a avut-o grupul ALDE, propunere pe care ne-o
menținem, cu privire la votul anticipat. Românii din străinătate să voteze două zile, nu o zi, pentru a avea timp să ajungă
fiecare.
Mărturisesc că e imposibil să fie împăcată toată lumea, atât cei din străinătate, care doresc să dea un vot cu privire la ceea
ce se întâmplă acasă, cât și mulți dintre cei din țară, care mi-au spus că nu li se pare normal să decidă pentru ei cetățeni care nu
mai au domiciliul în România.
Din aceste motive, cred că soluțiile pe care ne propunem să le găsim trebuie să fie echilibrate și, pentru fiecare dintre ele,
să avem cel puțin un exemplu similar în Europa sau în SUA. Trebuie să ne asigurăm că aceste exemple pe care ni le oferă cei
nemulțumiți și care ne transmit că e „mai bine” acolo unde sunt ei, sunt transpuse aproape întocmai și în legislația noastră,
pentru a sublinia, la rândul nostru: așa e în Germania, așa e în Franța, așa e în SUA.
Mai presus de toate, dincolo de această comisie care abordează până la urmă o problemă tehnică, cea a accesului la vot,
trebuie să ne asigurăm că rezolvăm problemele de fond, iar acestea sunt investiții echilibrate în toate regiunile țării, nu doar în
Vest sau în București, bunăstare și un drum către acel nivel de trai care să-i facă pe cei plecați să revină acasă.
Deputat
Daniel Olteanu
***
Drepturile Omului nu sunt un…lux
La 26 iunie, marcăm Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii. Această zi a fost proclamată de
Adunarea Generală a ONU, în anul 1997 şi are în vedere reînnoirea angajamentelor omenirii în vederea denunţării acţiunilor
de tortură şi îndreptăţirea victimelor – bărbați, femei, copii - care au avut de suferit de pe urma acestor acte, respectiv
pedepsirea făptaşilor. Convenţia Drepturilor Omului statuează că nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor ori
tratamentelor inumane sau degradante.
Cu toate acestea, în anul de graţie 2019, în ţara noastră se consemnează o serie de abuzuri grave ce afectează
demnitatea, libertatea sau viaţa unor cetăţeni, în numele unui anume tip de justiţie, creată oficial pentru eradicarea flagelului
corupţiei, care a proliferat sub toate formele posibile după căderea comunismului. România a fost sancționată în repetate
rânduri de CEDO, pentru condamnarea unor cetăţeni în urma unor procese judiciare viciate, precum şi pentru condiţiile
inumane în care sunt deţinute persoane în diverse penitenciare. Trăind în astfel de condiţii, deţinuţii sunt victime ale unor rele
tratamente, fără vreo legătură cu pretinsul regim de reeducare. Nici victimele regimului opresiv de tip bolşevic n-au avut parte
de un tratament reparatoriu, foşti torţionari fiind sprijiniţi politic pentru ocuparea demnităţilor publice tocmai în
domeniul…Justiţiei. Un caz flagrant, disputat recent, ne este binecunoscut.
Înainte ca o instanţă judecătorească să pronunţe condamnarea sau achitarea unor persoane, numeroşi cetăţeni români au
fost supuşi unor condiţii de represiune nedreaptă, prin anatemizarea publică, încălcându-se dreptul constituţional al acestora la
prezumţia de nevinovăţie. S-a constatat că o seamă de dosare penale erau întocmite în baza unor probatorii incomplete.
Încătuşarea inculpaților, intens mediatizată, reţinerea nejustificată şi chiar întemniţarea pe diverse perioade, au cauzat
distrugeri de imagine, de familii, de cariere politice sau profesionale, de afaceri, soldându-se, uneori, chiar cu moartea celor
care n-au mai suportat presiunea psihică. Mult clamata luptă anticorupţie a căpătat, în unele cazuri, aspectul de armă politică,
sau destinată desfiinţării capitalului economic autohton. Achitarea multora dintre ei, în urma unor procese judiciare corecte, na fost de natură să remedieze prejudiciul provocat de către magistraţii semnatari ai protocoalelor secrete cu serviciile de
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informaţii. Recuperarea unor sume uriaşe de bani considerate ca fiind obţinute prin delapidare sau mită, nu s-a concretizat
decât în măsură nesemnificativă. Statul a cheltuit considerabil mai mult pentru întocmirea și instrumentarea dosarelor.
Tot ca urmare a unui proces ticălos grefat pe sistemul justiţiei, o seamă de magistraţi au fost supuşi la şantaj, prin dosare
penale cu iz mafiot, bazate pe denunţuri ale unor turnători de serviciu. Din fericire, au rămas pe poziție și magistrați a căror
corectitudine și fermitate dau fiori de gheață multor combinatori din mediul ocult.
După o îndelungată cumpătare, de doi ani, președintele Werner a hotărât să organizeze…deîndată un referendum
anticorupție, finanțat cu bani mulți de la Buget. Personajul e deranjat numai de corupți, nu și de criminali, de violatori sau de
pedofili.
În aceste zile, scene cutremurătoare s-au petrecut la Baia de Aramă. O copilă de 9 ani a fost luată din familie cu
mascații, târâtă pe asfalt de către o tovarășă magistrat, pentru a fi…comercializată peste hotare. În stare de șoc, fetița s-a opus
cu disperare despărțirii de familia în care a crescut și pe care o iubește. Imaginile prezentate de televiziuni au siderat populația
României, sute de oameni revoltați protestând în stradă. Tot recent, un pedofil recidivist a fost reținut, și-a recunoscut faptele,
iar Justiția l-a pus în libertate motivând că nu reprezintă un pericol public. Vasăzică, acesta e tipul de justiție agreată de omul
din capul mesei. Simțindu-se mult prea confortabil în bocancii statului, dumnealui caută corupția prin bălării, deși aceasta
colcăie tocmai în sistemul pe care-l oblăduiește. Se pare că nu-l deranjează vânzarea copiilor de români, altfel ar fi luat poziție
publică…deîndată.
Cazurile de genul acesta semnalate de presă, unele bizare, altele de-a dreptul halucinante, anacronice şi incompatibile cu
noţiunea de stat democratic, se află, încă, în derulare, iar despre pedepsirea celor vinovaţi, nici vorbă. Noua secţie de
investigare a magistraţilor este vehement contestată, atacată şi se întreprind acţiuni concrete pentru desfiinţarea ei. Cui
folosește? Iată întrebarea. Măcar azi, în această zi semnificativă, ne-am putea exprima ceva mai desluşit în privinţa respectării
drepturilor omului în România.
Deputat
Niţă Mihai
***
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