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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019*
(Situaţia cuprinde datele la 27 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la începutul anului 2019

1387
986

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019

332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

69

1) Dezbătute

220

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

170
218
33
51
107
27
1

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

1
1191
518
649
19

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

5
3
1
20
20
0

Cele 218 iniţiative legislative votate privesc:
79 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
31 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
39 proiecte de legi
139 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019.
** În anul 2018 au fost promulgate 162 legi.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2019
(Situaţia cuprinde datele la 27 septembrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1223

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019

1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

69

1) Dezbătute

38
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

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

28
36 129
8
28
0
0
1
1
1191
518
649
19
5
20
20
0

Cele 36 iniţiative legislative votate privesc:
16 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
9 proiecte de legi
20 propuneri legislative
oiecte de legi iniţiate de Guvern: 0 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
* În anul 2019 au fost promulgate 162 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților
(săptămâna 23 – 27 septembrie 2019)

Şedinţele din zilele de luni, 23 şi marţi, 24 septembrie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

509
7

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

5
7

- votate
- la Senat

2

- la promulgare

5

Retrimise la comisii

2

▪ Cele 7 iniţiative legislative votate privesc:
1 proiect de lege iniţiat de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 propuneri legislative
ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(23 – 27 septembrie 2019)

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

PL-x 133/2018 - Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de
creştere a bubalinelor

2.

Pl-x 69/2018 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor

3.

PL-x 726/2018 – Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor

4.

PL-x 397/2019 - Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene

5.

PL-x 14/2018 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea
art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi
de produse petroliere

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

2.

Pl-x 279/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 39 din Legea nr. 346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
Pl-x 248/2019 - Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

5

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 22 - 2019
Săptămâna 23 – 27 septembrie2019

E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 27 septembrie 2019)
În septembrie 2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru
cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2019, care cuprinde 128 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 50 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

1

10

31

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 :

5
20
0

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

1
0
0
0
0
0
6
0

18
32
50

10

25

7

32
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2019
(situaţie la data de 27 septembrie 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
825/2015

1
L
553/2015

PLx
133/2018
2

L
88/2018

PLx
304/2019
3
L
187/2019

4

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-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Programului
de susţinere a activităţii de reproducţie în
sectorul de creştere a bubalinelor. (poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind serviciile de plată şi
pentru modificarea unor acte normative. (poz. Ib-16)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind activitatea de emitere de
monedă electronică. (poz. I-b-14)
PLx
305/2019 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD
188/2019

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).
Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în
sectorul de creştere a bubalinelor, program multianual de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii
bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere
şi reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de
locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate,
precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.
Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a
serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de
plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu
privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi
cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor
serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în
contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional, urmând
a se abroga actuala reglementare în domeniu, respectiv
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009.
Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere de
monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de
prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de
monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor
instituţii, precum şi stabilirea regimului privind răscumpărarea
monedei electronice.

Stadiul

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

S - Adoptat pe
14.03.2018
CD - OZ Plen
BUG şi AGRI

S - Adoptată pe
26.06.2019
CD - OZ Plen
BUG

S - Adoptată pe
26.06.2019
CD - OZ Plen
BUG

Observații

Raport depus
pe
07.12.2018
(699/R/2018)

Raport depus
pe
24.04.2019
(196/R/2019)

Raport depus
pe
12.09.2019
(310/R/2019)

Raport depus
pe
12.09.2019
(311/R/2019)

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
338/2019
5
L
277/2019

6

PLx
575/2018
L
393/2018

PLx
673/2018
7
L
575/2018

PLx
374/2019
8
L
278/2019
PLx
306/2019
9
L
189/2019

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei
anuale în vederea participării Poliţiei Române la
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL,
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care
România este parte. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
(poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului
nr.119/1999 privind controlul intern/managerial
și controlul financiar preventiv. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind reglementarea fondurilor
de investiţii alternative şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi
indicaţiile geografice. (poz. I-b-10)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptată pe
Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei
03.07.2019
Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL,
CD - OZ Plen
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
BUG
Guvernului nr.41/1994.

Observații

Raport depus
pe
19.09.2019
(323/R/2019)

Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri S - Adoptată pe
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 17.10.2018
urmând a fi abrogată actuala reglementare în materie, CD - BUG
pt. raport
reprezentată de Legea nr.350/2005.

TDR:
12.11.2018

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

TDR:
22.11.2018

S - Adoptată pe
24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată pe
Înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 16.09.2019
(FIA), organisme de plasament colectiv, altele decît cele prevăzute CD - BUG
pt. raport
prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012.

TDR:
03.10.2019

S - Adoptată pe
26.06.2019
CD - IND
pt. raport

TDR:
05.09.2019

Modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în scopul punerii de
acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, ca o
premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin
României.

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

10

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de
servicii de călătorie şi serviciile de călătorie
PLx
667/2018 asociate, precum şi pentru modificarea unor acte
normative. (poz. I-b-13)
L
- Caracter: ordinar
451/2018 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

11

Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
692/2018 - Cameră decizională: CD

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.

PLx
94/2019

Plx
78/2018
12

13

L
87/2018

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
(poz. I-b-18)
- 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
Plx
Legii nr.268/2001 privind privatizarea
336/2018
societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului
L
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
149/2018
Domeniilor Statului. (poz. I-b-19)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori

Stadiul

S - Adoptat pe
31.10.2018
CD - IND
pt. raport

S - Adoptat pe
04.03.2019
CD - TRSP și
APĂR
pt. raport comun

Observații

TDR:
20.11.2018

TDR:
21.03.2019

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 S - Adoptat pe
cooperative, denumit „Programul de susţinere a crescătorilor de 28.02.2018
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”. CD - AGRI
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul privind pt. raport
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.

TDR:
22.03.2018

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.

TDR:
12.06.2018

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

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD

14

15

16

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
PLx
naţionale din România. (poz. I-b-30)
502/2005
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD
202/2005
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
PLx
funcţionarilor publici cu statut special din
375/2017
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (poz.
I-b-5)
L
- Caracter: organic
357/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-27)
PLx
- Caracter: ordinar
574/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD
181/2017

PLx
575/2017
17
L
414/2017
PLx
399/2017
18
L
216/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele
de identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor
în România. (poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Respins pe
24.10.2005
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România,
CD - Retrimis pe
TDR:
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
18.09.2012 la
25.09.2012
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al
DROM
minorităţilor naţionale.
pt. raport
suplimentar
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”.
Modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind adoptarea
unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării procedurilor
administrative din acest domeniu.

S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - DROM,
ADMIN și JUR
pt. raport comun

TDR:
07.11.2019

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

TDR:
10.12.2018

S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
ADMIN pe data
de 19.12.2017
pt. raport
suplimentar

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

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

19

20

21

22

23

24

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.
PLx
579/2018 (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
453/2018 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
PLx
670/2011 conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-22)
L
- Caracter: ordinar
532/2011 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-12)
PLx
- Caracter: ordinar
716/2018
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
L
- Cameră decizională: CD
443/2018
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
PLx
nr.69/2000.
219/2019
(poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: nu
138/2019
- Iniţiator: 26 deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
PLx
31/2019 Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9)
- Procedură de urgenţă: da
L
- Iniţiator: Guvern
636/2018 - Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
PLx
163/2018 completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi altor acte
L

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
17.10.2018
CD - SĂN
pt. raport

S - Adoptat pe
21.11.2011
CD - ÎNV
pt. raport

Observații

TDR:
12.11.2018

TDR:
20.11.2011

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării,
S - Adoptat pe
implementării
și
monitorizării
politicii
de
tineret,
19.11.2018
participăriiactive și incluzive a tinerilor la viața societății, la
CD - ÎNV
domeniile de interes pentru aceștia, precum și acadrului juridic
pt. raport
necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor conform
necesităților și aspirațiilor acestora.

TDR:
05.12.2018

S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, urmărindu-se,
01.04.2019
printre altele, unificarea dispoziţiilor legale cu privire la tipurile
CD - ÎNV
de contracte încheiate de către participanţii la activitatea
pt. raport
sportivă.

TDR:
25.04.2019

S - Adoptată pe
Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor din 06.02.2019
România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale CD - CULT și
JUR
nr.16/1996, republicată.
pt. raport comun
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul S - Adoptată pe
Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, 26.03.2018
precum şi a altor acte normative, în scopul punerii de acord a CD - JUR
dispoziţiilor acestora cu unele decizii ale Curţii Constituţionale pt. raport

TDR:
26.02.2019

TDR:
19.04.2018

Nr.
crt

25

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
498/2017 normative. (poz. I-b-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
penal în vederea transpunerii unor directive ale
Uniunii Europene. (poz. I-b-7)
PLx
537/2017 - Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
217/2017 - Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

prin care au fost admise excepţii de neconstituţionalitate.

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
pt. raport

TDR:
14.12.2017

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

1

2

3

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

L
196/2019

Propunere legislativă privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000
privind Statutul personalului silvic. (poz. I-a-3)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă:nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Potrivit Expunerii de motive, corelarea actualului statut al
personalului silvic cu „realitățile derivate din evoluțiile S - Adoptată pe
domeniilor de activitate în care funcționează personalul 04.09.2019
CD silvic”.

Trimis la
Camera
Deputaților
pt. dezbatere

L
220/2019

Proiect de lege - LEGEA TURISMULUI.
(poz. I-a-5)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea
organizării,
coordonării,
finanțării,
autorizării și controlului activităților din domeniul
S - OZ Plen
turismului, a promovării și dezvoltării turismului, precum și
ECON
a managementului resurselor turistice și umane în
CD conformitate cu principiile echității, competivității,
accesibilității, sustenabilității și dezvoltării durabile.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

L
279/2019

Proiect de lege privind modificarea Legii
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea
fraudelor
îndreptate
împotriva
intereselor

Modificarea
Legii
nr.78/2000
pentru
prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) S - OZ Plen
2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 JUR
iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva CD intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept
penal.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Nr.
crt

Nr.
înreg.

4

L
285/2019

5

L
317/2019

6

L
318/2019

7

8

Titlul proiectului de lege
financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.
(poz. I-a-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare în domeniul unor programe gestionate
de
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice. (poz. I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru completarea anexei din
Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri. (poz. I-a-1)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului. (poz. I-a-11)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
326/2019

Proiect de lege "LEGEA RESURSELOR
HIDROMINERALE". (poz. I-a-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
327/2019

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. (poz. I-a-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - OZ Plen
Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor
ADMIN
măsuri financiare.
CD -

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind S - JUR
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de pt. raport
CD droguri.

TDR:
11.09.2019

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind S - MUN
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu pt. raport
CD modificările și completările ulterioare.

TDR:
11.09.2019

S - Comisia pt.
ape și Comisia pt.
energie
pt. raport
CD Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu modificările și completările
ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a S - JUR
unor prevederi din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului pt. raport
European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile CD -

TDR:
11.09.2019

TDR:
11.09.2019

Nr.
crt

9

10

Nr.
înreg.

L
335/2019

L
339/2019

PLx
444/2017
11
L
28/2018

PLx
734/2018
12
L
573/2018

PLx
128/2019
13
L
726/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind facturarea electronică în
domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-10)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.56/2019 pentru
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de
zilieri. (poz. I-a-4)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

procedurale pentru copii care sunt persoane suspectate sau
acuzate în cadrul procedurilor penale.

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-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
(poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice emise
ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legii S - OZ Plen
EC
nr. 98/2016.
CD -

Observații

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în S - OZ Plen
sensul extinderii domeniilor în care poate fi prestată ÎNV și MUN
activitatea desfășurată de zilieri, precum și reintroducerea în CD categoria beneficiarilor legii a insituțiilor aflate în
coordonarea Ministrului Tineretului și Sportului.

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

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.

TDR:
12.06.2019

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.
urgenţă. (poz. I-b-25)
- Caracter: organic

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

S - Adoptată pe
28.11.2018
CD - Adoptată pe
12.06.2019

S - Adoptat pe
11.03.2019
CD - Adoptată pe
04.09.2019

La
promulgare
din data de
20.06.2019
Sesizare de
neconstituţio
nalitate
(formulată de
Președintele
României)
09.07.2019
La
promulgare
din data de
16.09.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
551/2018
14
L
392/2018

PLx
743/2018
15
L
634/2018

PLx
37/2019
16
L
635/2018

PLx
179/2019
17
L
122/2019

Titlul proiectului de lege
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale. (poz. I-b-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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 statelor membre
ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European. (poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul
juridic al francizei, precum şi pentru modificarea
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal. (poz. I-b-29)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea
unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în
turism şi modificarea unor acte normative. (poz. Ib-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a
prevederilor legii care pot conduce la retragerea
acreditării/licenţierii.
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 ulterioare.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.52/1997, precum şi modificarea art.7 pct.15 din Legea
nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitatepilot, prin intermediul căreia francizorul testează şi
definitivează formula de afacere pe care urmează să o vândă
în sistem de franciză.
Prin derogare de la prevederile art.34 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Ministerul
Turismului să încheie cu autorităţile administraţiei publice
locale contracte de finanţare multianuale, pentru finanţarea
investiţiilor în turism, pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor
bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără
eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de finanţare.

Stadiul

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - Adoptată pe
11.09.2019

S - Adoptat pe
05.12.2018
CD - Adoptată pe
11.09.2019

S - Adoptat pe
06.02.2019
CD - Adoptată pe
11.09.2019

S - Adoptat pe
25.03.2019
CD - Adoptată pe
18.09.2019

Observații

La
promulgare
din data de
21.09.2019

La
promulgare
din data de
21.09.2019

La
promulgare
din data de
21.09.2019

La
promulgare
din data de
25.09.2019

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

1

2

3

4

5

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
executie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
524/2011 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
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a
PLx
525/2011 contului general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj
pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
L
617/2011 - 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
PLx
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și
203/2013
a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
L
- Procedură de urgenţă: nu
241/2013
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
PLx
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general
427/2012
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)
L
- Caracter: ordinar
393/2012
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
428/2012 execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a
contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Aprobarea contului general anual de execuție a Raport depus pe
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul data de
2011 și a contului general anual de execuție a 23.10.2013;

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

Aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2010 şi a contului general de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2010.

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

Nr.
crt

6

7

8

9

10

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
șomaj pe anul 2011. (poz. I-c-5)
L
394/2012 - 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
PLx
413/2013 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 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
414/2013 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)
L
547/2013 - 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
PLx
411/2014 bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate şi
a contului general al datoriei publice aferente anului 2013. (poz. Ic-8)
L
568/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a
412/2014
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-9)
L
- Caracter: ordinar
569/2014
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
PLx
562/2015 naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014.

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul urmează să intre
pe OZ
2011.

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

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD + S
BUG CD +
BUG S

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

CD + S
BUG CD +
BUG S

Raport depus pe
data de
28.06.2016;
urmează să intre

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
L
(poz. I-c-10)
350/2015 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

11

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

12

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

13

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
280/2017 bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi
a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016.
(poz. I-c-13)
L
363/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

pe OZ

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

TDR:
25.05.2017
CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.10.2017

Nr.
crt

14

15

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a
281/2017
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14)
L
- Procedură de urgenţă: nu
364/2017
- 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
PLx
497/2018 bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a
contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017.
(poz. I-c-15)
L
612/2018 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

CD +S
BUG CD + BUG
S
TDR:
12.10.2017

CD +S
BUG CD + BUG
S

16

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

CD +S
BUG CD + BUG
S

17

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
B
general anual al datoriei publice aferente anului 2018.
365/2019
(poz. I-c-17)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD + BUG
S

18

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
B
366/2019 anul 2018. (poz. I-c-18)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

CD +S
BUG CD + BUG
S

TDR:
31.10.2018

TDR:
31.10.2018

Înregistrat la
Senat
pt.dezbatere

Înregistrat la
Senat
pt.dezbatere

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

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru transporturi și infrastructură
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru politică externă
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisia pentru afaceri europene
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
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BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 26 septembrie 2019 )

I. În perioada 23– 26 septembrie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 32 avize.
Cele 25 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 7
 rapoarte de respingere 18
Rapoartele elaborate se referă la:
 proiecte de legi şi propuneri legislative
25
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 634 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 76 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 20 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2019

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2072 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

345

115

67

48

55

31

12

818

849

405

2017

21

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 23-26 septembrie 2019
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.801/2015

Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)
– raport comun cu comisia pentru buget

53 parlam.
adoptat de
Senat

24.09.2019

Raport de respingere
(343/R din 25.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.801/2015

Proiect de Lege privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)
– raport comun cu comisia pentru politică economică

53 parlam.
adoptat de
Senat

25.06.2019

Raport de respingere
(343/R din 25.09.2019)

2.

Plx.360/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal

7 parlam.
Respinsă
de Senat

24.09.2019

Raport de respingere
(344/R din 26.09.2019)

3.

PLx.366/2019

Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul
pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ",
dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,
semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019

Guvern

24.09.2019

Raport de adoptare în
forma prezentată de
Guvern
(345/R din 26.09.2019)

4.

PLx.304/2019

Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte
normative

Guvern,
Adoptat de
Senat

24.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(310/RS din 26.09.2019)

5.

PLx.305/2019

Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică

Guvern,
Adoptat de
Senat

24.09.2019

Raport de adoptare cu 1
amendament
(311/RS din 26.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.844/2007/2
008

Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian
din România
– raport comun cu comisia pentru muncă

8 parlam.
Respinsă
de Senat

14.05.2018

Raport de respingere
(342/R din 25.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.17/2019

Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect
activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

17 parlam.
Respinsă de
Senat

24.09.2019

Raport de respingere
(339/R din 25.09.2019)

Plx.671/2018

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de
Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi
Medicinale Buzău

70 parlam.
Respinsă de
Senat

24.09.2019

Raport de respingere
(340/R din 25.09.2019)

3.

Plx.495/2018

Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate
serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi
structurilor publice din România
– raport comun cu comisia pentru apărare

22 parlam.
Adoptat de
Senat

25.06.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(683/RS din 23.09.2019)

4.

PLx.221/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii
nr.383/2013

7 parlam.
Adoptat de
Senat

24.06.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(257/RS1 din 24.09.2019)

1.

2.

V. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.397/2019

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii,
alfabetului şi culturii armene

2 parlam.
adoptat de
Senat

23.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(327/R din 24.09.2019)

VI. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.488/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind funcţionarii publici
– raport comun cu comisia pentru muncă

13 parlam.
Adoptat de
Senat

09.10.2018

Raport de respingere
(341/R din 25.09.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

24.09.2019

Raport de respingere
(330/R din 24.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx12./2019

1.
Plx36./2019

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49 din 29
iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, 162 din 1 august 1991
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de
război

1 parlam.
respinsă de
Senat
1 parlam.
respinsă de
Senat

Plx.14/2019

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12) ale art.29 din
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
respinsă de
Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(331/R din 24.09.2019)

3.

PLx.327/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

1 parlam
adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(332/R din 24.09.2019)

4.

Plx.526/2018

Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

1 parlam.
respinsă de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(333/R din 24.09.2019)

5.

Plx.556/2018

Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii
prenatale

44 parlam.
respinsă de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(334/R din 24.09.2019)

Plx.228/2019

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război
– raport comun cu comisia pentru apărare

7 parlam.
respinsă de
Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(336/R din 24.09.2019)

PLx.488/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind funcţionarii publici
– raport comun cu comisia pentru administrație

13 parlam.
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(341/R din 25.09.2019)

2.

6.

7.

8.

Plx.844/2007/2
008

Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian
din România
– raport comun cu comisia pentru transporturi

8 parlam.
Respinsă de
Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(342/R din 25.09.2019)

9.

Plx.262/2017

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

6 parlam.
respinsă de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(415/RS din 24.09.2019)

10.

PLx.178/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea
263/2010 privind sistemul unitar de pensii

2 parlam.
Adoptat
de Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(425/RS din 24.09.2019)

11.

PLx.319/2018

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind
Casa Socială a Constructorilor

1 parlam.
adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de respingere
(727/RS din 24.09.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

Plx.278/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011

23 parlam.

23.09.2019

Raport de respingere
(337/R din 24.09.2019)

2.

Plx.296/2019

Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011

11 parlam.

23.09.2019

Raport de respingere
(338/R din 24.09.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1.

Plx.279/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

8parlam.

24.09.2019

Raport de aprobare cu
amendamente
(329/R din 24.09.2019)

2.

PLx.328/2019

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
– raport comun cu comisia pentru politică externă

30 parlam.
adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de respingere
(335/R din 24.09.2019)

3.

4.

Plx.228/2019

Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război
– raport comun cu comisia pentru muncă

7 parlam.
respinsă de
Senat

06.05.2019

Raport de respingere
(336/R din 24.09.2019)

Plx.495/2018

Proiect de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate
serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi
structurilor publice din România
– raport comun cu comisia pentru agricultură

22 parlam.
Adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(683/RS din 23.09.2019)

30 parlam.
adoptat de
Senat

18.09.2019

Raport de respingere
(335/R din 24.09.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

24.09.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(328/R din 24.09.2019)

X. Comisia pentru politică externă

1.

PLx.328/2019

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
– raport comun cu comisia pentru apărare

XI. Comisia pentru regulament
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PHCD 45/2019

Denumirea proiectului
Proiect de
Deputatților

Hotărâre

privind

modificarea

Regulamentului

Camerei
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Întrebări
Adresată domnului Gabriel Beniamin Leș, Ministrul Apărării Naționale
Colaborarea militară româno-polonă
Stimate domnule ministru,
În data de 18 septembrie a.c., în marja Reuniunii interguvernamentale româno-polone, ați avut avut o întrevedere cu
omologul dumneavoastră din Republica Polonă, Mariusz Błaszczak.
Discuţiile au avut ca subiect stadiul relaţiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, în contextul Parteneriatului
Strategic dintre cele două state, în cadrul Alianţei Nord-Atlantice și Uniunii Europene, precum și în cadrul Formatului
București 9 (B9).
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1) La ce nivel se situează relațiile româno-polone pe linie militară și care sunt domeniile în care se cooperează?
2) Care sunt rezultate cooperării româno-polonă pe linie militară în cadrul Formatului București 9 (B9)?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Autostrada A8
Stimate domnule ministru,
După 1990, eforturile făcute în sensul creșterii interconectării și a capacităților sistemelor de transport din țara noastră
sunt minime. România posedă un sistem național de transport – infrastructuri, mijloace de transport, operatori de transport –
situat la limita inferioară a sistemelor naționale de transport din UE. Chiar dacă în teorie ar trebui să existe o conectare a
tuturor localităților de pe cuprinsul țării, încă înregistrăm deficiențe grave și în acest sens. Integrarea de facto în rețeau de
transporturi (rutiere, feroviare, aeriene, navale) nu s-a făcut la nivel mare, iar ridicarea standardelor sistemului național de
transport la nivelul țărilor dezvoltate stagnează, transporturile durabile fiind un deziderat la care nici nu ne permitem să visăm.
Amintesc că la acest moment, unele zone ale țării sunt discriminate, astfel încât, de exemplu, pe teritoriul de Nord-Vest al țării
nu avem nici un kilometru de autostradă.
Deși nu ducem lipsă de strategii, programe, planuri – toate acestea nefiind altceva decât documente cu caracter
programatic – punerea în practică a lor pare un proces atât de cronofag, încât abia se mai zărește orizontul de timp la care ar
urma sau ar putea fi realizate.
Având în vedere cele expuse mai sus solicit răspuns la următoarele întrebări:
1) Care este stadiul de construcție al Autostrăzii A8?
2) Care sunt motivele pentru care stagnează demararea construcției Autostrăzii A8?
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului
Protecţia cetăţenilor români beneficiari de pachete turistice
Stimate domnule ministru,
Falimentul recent al agenţiei de turism britanice Thomas Cook, cel mai vechi operator în domeniu din lume, a afectat
sejururile a sute de mii de turişti care i-au contractat serviciile, unanim recunoscute şi apreciate pentru ofertele variate şi
tarifele rezonabile practicate.
Analiştii economici estimează că, la nivel mondial, aproximativ 600.000 de clienţi ai agenţiei Thomas Cook sunt vizaţi
în prezent de colapsul financiar al acesteia, iar guvernul britanic a luat deja măsurile necesare pentru activarea programului
Atol, prin intermediul căruia vor fi achitate cazarea în străinătate şi transportul către ţară a celor circa 150.000 turişti britanici
aflaţi în această perioadă în vacanţe.
Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi care este numărul cetăţenilor români beneficiari de
pachete de servicii afectaţi de insolvenţa agenţiei de turism britanice Thomas Cook şi ce măsuri aţi dispus pentru a asigurarea
costurilor de cazare şi transport a acestora până la reîntoarcerea lor în ţară?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Exercitare dreptului de preemţiune al statului român
Stimate domnule ministru,
Conform unor surse de pe piaţa telecomunicaţiilor, citate de media financiară, Grupul Deutsche Telekom/OTE, care
controlează 54% din acțiunile Telekom Romania Communications S.A. (fosta Societate Naţională de Telecomunicaţii
Romtelecom SA), ar fi agreat vânzarea acestui pachet majoritar către compania Orange, liderul pieței de comunicații mobile
din România, care ar fi interesată de preluarea infrastructurii fixe a fostului operator naţional.
Deşi doar acţionar minoritar, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la capitalul fostei companii
Romtelecom, statul român are trebui să aibă şi să îşi exercite dreptul de preemțiune în această posibilă tranzacţie, având în
vedere importanţa strategică şi de securitate naţională a acestui domeniu.
Din aceste considerente, vă rog, domnule ministru, să precizaţi cum vor fi protejate interesele statului român în urma
acestei tranzacţii, în situaţia în care dreptul de preemţiune ar fi exercitat?
De asemenea, vă rog să menţionaţi ce măsuri veţi dispune pentru maximizarea valorii acestei tranzacţii, fără a prejudicia
interesele statului român ca acţionar minoritar?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată dlui Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Drepturile persoanelor persecutate din motive politice
Stimate domnule ministru,
În data de 18 septembrie a.c a fost votată în unanimitate, în plenul Camerei Deputaților, ”Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999
pentru modificarea şi completarea Decretului - 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”.
Prin această reparație morală și financiară, aceștia vor beneficia de scutire de la plata impozitelor și taxelor pe clădirea
în care au domiciliul, scutirea de taxe și impozite pe teren, inclusiv pentru soțul sau soția supraviețuitoare, scutirea de la plata
impozitelor pe mijloacele de transport, inclusiv pentru soțul sau soția supraviețuitoare. Scutirea rămâne valabilă şi în cazul
transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari.
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Se estimează că, în prezent, numărul lor nu depășește 30.000, marea majoritate fiind persoane în vârstă, aflate în
suferință fizică.
În acest context, vă adresez rugămintea de a-mi comunica, domnule ministru, câte cereri, în baza Decretului - Lege nr.
118/1990, au fost înregistrate la nivelul județului Suceava, și câte persoane au beneficiat de drepturile acordate de legislația în
vigoare până în prezent.
Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Angelica Fădor
***
Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Preluarea de către Cuprumin Abrud a datoriilor Moldomin
Stimate domnule ministru,
Recent au fost făcute publice o serie de informații potrivit cărora compania Cuprumin Abrud ar urma să cumpere
compania Moldomin, dar și datoriile acestei companii, în sumă de circa 200 de milioane de euro.
Vă rog să-mi comunicați dacă o hotărâre AGA a fost luată în acest sens, precum și în ce măsură va afecta această
tranzacție planul de retehnologizare al Cuprumin Abrud.
Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă mențineți intenția de privatizare a Cuprumin și când urmează să fie demarate
procedurile pentru vânzarea companiei din Abrud. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei
Funcționarea Fabricii de Arme Cugir
Stimate domnule ministru,
Fabrica de Arme din Cugir este una dintre întreprinderile fanion ale județului Alba și una dintre întreprinderile strategice
ale României.
În urmă cu aproximativ doi ani, specialiștii acestei întreprinderi au realizat un nou prototip de armă de asalt, de calibru
NATO, pe care l-au propus Ministerului Economiei spre avizare și intrare în producție, având în vedere necesitatea schimbării
dotării armatei române. Deși au trecut deja doi ani, arma proiectată la Cugir se află încă în procedură de avizare și a fost
preferat un contract cu o firmă italiană, în detrimentul producției interne.
Vă rog să-mi comunicați de ce nu s-a dat încă un verdict în cazul armei produse la Cugir, precum și care au fost
considerentele care au dus la alegerea producătorului italian de arme pentru a furniza armament armatei române. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Activitatea companiei TAROM
Stimate domnule ministru,
Compania TAROM s-a remarcat, în ultima perioadă, prin desele întârzieri apărute în orarul curselor interne, operate
dinspre București spre alte aeroporturi din țară. Întârzierile depășesc uneori două ore, în mai multe situații pasagerii fiind
obligați să aștepte la bordul aeronavei, pe pistă, mai mult decât ar trebui să dureze zborul. Una dintre cauzele acestor întârzieri,
identificată de personalul TAROM, este supraîncărcarea aeroportului din București.
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Vă rog să-mi comunicați dacă sunteți la curent cu aceste probleme în operarea TAROM, dar și a Companiei de
Aeroporturi București, precum și care sunt soluțiile pe care le aveți în vedere pentru remedierea acestor situații. Totodată, vă
rog să-mi comunicați când ați dispus ultimele verificări la aceste companii și ce deficiențe au fost constatate. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Modernizarea stațiilor CFR din județul Alba
Stimate domnule ministru,
Recent a fost încheiată procedura de licitație pentru realizarea Studiilor de Fezabilitate pentru modernizarea a 4 stații
CFR din județul Alba, respectiv: Sebeș, Aiud, Teiuș și Războieni.
Vă rog să-mi comunicați care sunt lucrările de modernizare care urmează să se realizeze la aceste stații CFR, care este
perioada prevăzută pentru realizarea acestor lucrări, precum și care este sursa de finanțare a lucrărilor. Menționez că doresc
răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind numărul total al persoanelor fizice și juridice
care înregistrează datorii la bugetul de stat
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul total al persoanelor fizice și juridice care înregistrează datorii la
bugetul de stat, valoarea acestor datorii, precum și câți dintre datornici riscă închisoarea, în cazul în care proiectul
dumneavoastră de lege, depus la Senat, va deveni lege?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Precizări privind numărul pensiilor cu grupele I și II de muncă
recalculate, la nivelul județului Alba
Domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte pensii cu grupele I și II de muncă au fost recalculate, la nivelul județului Alba,
și câte au fost puse în plată? Totodată, vă solicit să îmi răspundeți câte procese au fost pe rol la Casa de pensii pentru
recalculare și câte au fost câștigate de cei care au dat în judecată Casa de pensii Alba?
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind suma încasată din supraacciza la carburanți în anii 2017, 2018 și 2019
Stimate domnule ministru,
Atunci când ați decis reintroducerea supraaccizei la carburanți, ați afirmat public că banii colectați vor merge în
investiții în infrastructură. Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este suma încasată din supraacciza la carburanți în anii
2017, 2018 și 2019, până în prezent, precum și în ce scop au fost utilizați acești bani?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Afacerilor Interne, interimar
Precizări privind copiii declarați dispăruți în România
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul copiilor declarați dispăruți în România, începând din anul 2016
până în prezent?
Totodată, vă solicit să îmi comunicați câți copii dintre cei dispăruți în perioada mai sus menționată, au fost găsiți de
polițiști?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educației Naționale, interimar
Precizări referitoare la cadrele didactice, din învățământul
preuniversitar, care nu au obținut minim nota 5 la examenul de titularizare
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte cadre didactice, care nu au obținut minim nota 5 la examenul de titularizare,
ocupă un post de profesor suplinitor în învățământul preuniversitar la ora actuală?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Precizări privind obținerea autorizației de construire și a certificatului de urbanism
Stimate domnule viceprim-ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul maxim de avize pentru obținerea autorizației de construire și a
certificatului de urbanism?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Precizări referitoare la suma încasată în anii 2017, 2018 și 2019 din rovinieta pentru drumurile publice
Stimate domnule ministru,
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este suma încasată în anii 2017, 2018 și 2019 din rovinieta pentru drumurile
publice, precum și în ce scop au fost utilizați acești bani?
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Programul pentru stimularea angajării tinerilor
în agricultură, acvacultură şi industria alimentară
Stimate domnule ministru,
Programul guvernamental pentru stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară, derulat
pe perioada 2018-2020, vine în sprijinul angajatorilor fermieri din agricultură, prin realizarea unui instrument de susținere
financiară, care să ofere acestora posiblitatea de a angaja forță de muncă tânără în sectoarele agricultură, acvacultură și
industria alimentară.
Având un impact bugetar estimat la 100 milioane euro, programul prevede angajarea unui număr de 2000 de tineri în
fiecare an.
În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru în ce stadiu de implementare se află acest program și câți
tineri au beneficiat de acesta începând cu anul 2018 și până în prezent?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Boala celiacă
Stimată doamnă ministru,
Statisticile la nivel european estimează că 1% din populaţie suferă de boala celiacă, o boală autoimună cauzată de
ingestia de gluten la persoanele predispuse genetic. Aceasta poate debuta la orice vârstă, începând cu perioada copilăriei şi
până la vârsta a treia, fiind declanşată de gluten, o proteină care se găseşte în grâu, orz şi secară.
Afecţiunea este dificil de diagnosticat pentru că simptomele acesteia sunt deosebit de complexe, nespecifice, putând fi
uşor confundate cu cele ale altor afecţiuni. De asemenea, necesită monitorizare continuă, iar testele nu sunt accesibile.
Estimările Asociației Române pentru Intoleranță la Gluten arată că între 250.000 și un milion de români suferă de boala
celiacă și de alte afecțiuni induse de gluten, mai puțin de 5% dintre aceștia fiind diagnosticați corect.
În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi spuneți ce măsuri veți lua la nivelul
ministerului pe care îl coordonați pentru a veni în sprijinul pacienților care suferă de această afecțiune?
De asemenea, vă rog să-mi comunicați, pe baza datelor de care dispuneți la ministerul sănătății, care este numărul
pacienților diagnosticați cu această afecțiune, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Constanța și dacă există
posibilitatea dezvoltării unui program național în acest sens?
Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătații
Stadiul dotărilor unităţilor spitaliceşti din ţară şi a investiţiilor în infrastructura medicală
Doamnă ministru,
În luna aprilie a acestui an aţi anunţat un buget istoric pentru pentru investițiile în Sănătate, de 1,183 miliarde lei.
Alocările bugetare erau programate pentru lucrări de construcție, extindere și reamenajare necesare în unele spitale, precum și
în echipamente și aparatură de înaltă performanță, în toate spitalele din țară, atât în cele din subordinea Ministerului Sănătății,
cât și în cele din subordinea autorităților locale.
Odată cu acest anunţ aţi făcut publică şi o listă cu unităţile medicale în care se vor face investiţii de mare anvergură, dar
la fel ca multe dintre angajamentele făcute de actuala guvernare, totul a rămas în stadiul de promisiune neonorată.
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La o distanţă de şase luni majoritatea investiţiilor anunţate nu au fost realizate: Unitatea Primiri Urgenţe de la Spitalul
Judeţean Braşov are doar fundaţia finalizată, maternităţile aşteaptă incubatoarele promise pentru prematuri, iar centrele pentru
marii arşi rămân doar în stadiul de proiect. Sunt doar câteva obiective de interes pentru mii de pacienţi care mai speră că vor
primi alinare şi tratament adecvat la ei acasă. În acest context, vă solicit răspuns punctual la următoarele întrebări:
- Care este stadiul investiţiilor în aparatură şi infrastructură medicală la nivel național realizate în acest an?
- Mai sunt doar două luni până la finalizarea acestui exerciţiu financiar. Veţi reuşi să finalizaţi investiţiile propuse?
Menţionez că doresc răspuns scris.
Deputat
Dr. Viorica Cherecheş
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educației Naționale, interimar
Slaba pregatire a profesorilor afectează negativ educația elevilor
Un profesor din doi nu ia examenul de titularizare, iar sistemul de învățământ românesc se prăbușește, afectând negativ
educația elevilor. Avem profesori slabi pregătiți, profesori care nu reușesc să ia notă peste 7 pentru a fi angajat pe perioadă
nedeterminată. Slaba lor pregătire îi nemulțumește pe majoritatea părinților, care sunt nevoiți să își ducă copiii la meditații din
clasele primare. Nu mai vorbesc de elevii din mediul rural, care sunt cei mai afectați de această situație, deoarece aici nu vine
nimeni să predea, iar ei nu au nici o vina, statul român este răspunzător de acest lucru.
Aceste lucruri trebuie schimbate din temelie, sistemul de educație trebuie să performeze, nu să se prăbușească.
În acest sens, vă rog, să îmi comunicați dacă Ministerul Educației Naționale are în vedere măsuri urgente pentru a nu
mai perpetua acest mecanism de formare și menținere a profesorilor incompetenți la catedră.
Vă mulțumesc și menționez că solicit răspuns scris.
Deputat
Dr. Florin Stamatian
***
Adresată domnului ministru Niculae Bădălău, ministrul Economiei
La Transelectrica, alba-neagra cu diplomele de studii
Stimate domnule ministru,
Recent, mass-media semnala faptul că președintele directoratului Transelectrica ar fi ajuns în această funcție în baza
unei diplome false, suspiciuni confirmate de către Universitatea Politehnica București.
Având în vedere că Transelectrica este operatorul de transport și de sistem cu rol cheie pe piața de energie electrică din
România, care administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările
Europei Centrale și de Răsărit, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Cum a fost posibil ca la vârful unei companii românești de interes strategic, unde acționar principal este statul român,
prin Ministerul Economiei (58,688%), să fie numită o persoană cu actele de studiu falsificate?
 Cine a propus această persoană ca președinte al directoratului Transelectrica și care au fost criteriile numirii acestuia?
 Ce efecte economice și de imagine are acest incident, știind că Transelectrica este listată la bursă?
 Ce măsuri veți dispune pentru a nu se mai înregistra astfel de situații?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată domnului ministru Valer-Daniel Breaz, ministerul Culturii și Identității Naționale
Analiza necesarului de investiții în infrastructura culturală
Stimate domnule ministru,
Având în vedere starea deplorabilă în care se află infrastructura culturală din România, PSD și-a asumat, prin programul
de guvernare, lansarea unui program de analiză a investițiilor necesare pentru muzee, teatre, biblioteci, săli de spectacole,
galerii, sedii ale uniunilor de creație ş.a.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. În ce stadiu se află programul de analiză a investițiilor necesare în infrastructura culturală?
2. Ce cheltuieli au fost înregistrate în cadrul acestui program?
3. Ce probleme au fost identificate, care sunt soluţiile şi cu ce fonduri pot fi puse în practică?
4. Care au fost problemele identificate în județul Iași?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției
Măsuri legislative pentru anularea efectelor recursului compensatoriu
Doamnă ministru,
Efectele negative ale Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, sunt incontestabile.
Astfel, aproape 19 mii de condamnați, dintre care foarte mulți pentru fapte săvârșite cu violență, au fost liberați condiționat, iar
un procent semnificativ dintre aceștia au și recidivat.
Acțiunile violente ale unor recidiviști de la Alba Iulia, Iași sau Craiova, care au șocat întreaga țară, ar fi trebuit să
genereze imediat o analiză la nivelul Ministerului Justiției și un demers rapid, în sensul eliminării din legislație a acestei
modalități de liberare condiționată. Din păcate, acest lucru nu s-a produs, iar încrederea cetățenilor în actul de justiție scade tot
mai puternic. În condițiile în care domnia voastră ați demonstrat până în prezent seriozitate în îndeplinirea mandatului de
ministru, vă solicit să aduceți următoarele clarificări:
- Care este motivul pentru care Ministerul Justiției nu a promovat nici până în prezent în Guvern un proiect de act
normativ prin care să se elimine acea posibilitate nefirească de liberare condiționată introdusă prin Legea nr. 169/2017?
- Vă solicit să precizați dacă există în lucru un asemenea proiect de act normativ la nivelul Ministerului Justiției.
- Având în vedere că recursul compensatoriu a fost adoptat în baza unui aviz favorabil al Ministrului justiției Tudorel
Toader, vă solicit să precizați ce demersuri a întreprins ministerul în mandatul fostului ministru astfel încât să se
îmbunătățească toate condițiile din penitenciare.
- Vă solicit să precizați la cât estimați costurile statului român prilejuite de recidivele persoanelor condamnate în baza
recursului compensatoriu, în ultimii doi ani.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice; viceprim-ministru, interimar
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat al propunerii legislative cu nr. L489/2019
Domnule ministru,
Recent ați inițiat o propunere legislativă ca instituie taxa pe veniturile din pensii și indemnizații pentru limită de vârstă.
Aceasta intră în contradicție cu declarațiile reprezentanților Guvernului, care se pronunțau pentru un sistem de pensii bazat pe
contributivitate și eliminarea oricăror pensii sau indemnizații așa-zis ”speciale”, cu excepția pensiilor militare și ale
magistraților (a se vedea decizia CCR în acest sens). Urmărind expunerea de motive a actului normativ pe care l-ați semnat,
am constatat că ponderea de necontributivitate a acestui tip de pensii/indemnizații depășește 50% la o valoare de peste 4.000
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de lei. Cu toate acestea, domnia voastră ați stabilit plafoane pentru impozitare la un nivel superior, respectiv la 7.000 și 10.000
de lei. Mai mult decât atât, chiar dacă actul normativ este întocmit tehnic destul de bine, acesta nu conține informații despre
impactul financiar pozitiv pe care ar trebui să-l aibă asupra bugetului general consolidat al statului român. În aceste condiții, se
impun următoarele precizări:
- La cât estimați impactul financiar pozitiv al inițiativei legislative asupra bugetului general consolidat?
- Vă solicit să precizați dacă ați estimat câte asemenea pensii/indemnizații vor fi supuse impozitării cu 30%, respectiv
50%, în condițiile în care, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, pensia medie pentru unele categorii
nu depășește 5.000 de lei? De exemplu, pensia medie pentru personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor este de 4.319 lei.
- Vă solicit să precizați dacă modul de reglementare pe care l-ați ales nu prezintă relative vicii de neconstituționalitate,
deoarece regimul fiscal aplicat unei categorii de venituri trebuie să aibă un caracter general.
- În ce măsura modul de reglementare ales nu va afecta pensiile bazate pe contributivitate? De ce nu ați ales soluția
legislativă cea mai corectă, prin eliminarea în integralitate a pensiilor/indemnizațiilor care nu sunt corelate cu stagiile
contributive (cu cele două excepții: militari și magistrați)?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată Ministerului Energiei
Publicarea documentului “Schema de sprijin certificate carbon CE Oltenia”
Domnule ministru,
Ministerul Energiei a aprobat în 2018, Memorandumul cu tema "Mecanisme financiare necesare acoperirii costurilor cu
certificatele de CO2 ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A, în vederea asigurării securităţii alimentării cu energie electrică şi
menţinerii capacităţilor energetice pe termen scurt şi mediu, în procesul de tranziţie către decarbonarea sectorului energetic”.
Prin acest memorandum Ministerul se angaja, pe de o parte să inițieze măsuri concrete de reorganizare a sectorului de
producere a energiei astfel încât să se asigure o competiție reală, iar de pe altă parte Ministerul Energiei și Consiliul
Concurenței începeau consultările cu Comisia Europeană în vederea identificării unor mecanisme financiare necesare pentru
reducerea costurilor certificatelor de CO2 ale CE Oltenia. La un an distanță, conducerea companiei din Gorj și membri ai
Guvernului vorbesc despre o schemă de sprijin care va reduce povara certificatelor carbon.
Vă reamintesc, domnule ministru, că CE Oltenia are de achiziționat 13 milioane de certificate carbon până pe 30 aprilie
2020. Nici certificate nu au fost cumpărate, nici schema de sprijin nu a fost finalizată și nu produce efecte, iar 30 aprilie nu mai
este chiar atât de departe când cheltuielile pentru achiziția lor sunt de ordinul zecilor de milioane de euro.
Domnule ministru, vă rog să-mi furnizați textul Schemei de sprijin pentru certificatele carbon. Ca deputat de Gorj am o
responsabilitate pentru cetățenii din județ, un județ care depinde de activitatea companiei miniere și energetice, iar salariații și
locuitorii trebuie informați. Starea de confuzie, de lipsă de profesionalism, precum și concluziile cu iz penal ale celor două
rapoarte de control denotă că societatea este în derivă.
Drept urmare, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați următoarele informații:
1. Cine este consultantul extern angajat pentru Schema de sprijin pentru CE Oltenia și ce sumă s-a
plătit pentru acesta?
2. Precizați membrii echipei de implementare a Memorandumului, comisie aprobată prin ordin?
Transmiteți o copie a ultimului raport de activitate al acestei comisii.
3. Care este termenul până la care Guvernul va transmite documentul Comisiei Europene?
4. Care este soluția conducerii companiei și a Guvernului în lipsa unei scheme de reducere sau
acoperire a costului certificatelor carbon.
Domnule ministru, solicit răspuns în scris. De asemenea, doresc ca acesta să fie formulat și asumat de Ministerul
Energiei, dat fiind că este instituția căreia adresez această interpelare și cea care gestionează această problemă.
Cu stimă,
Deputat
Dan Vîlceanu
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Solicitare de informații privind investițiile
realizate la nivelul Companiei C.F.R. Călători în anul 2019
Domnule ministru,
Lipsa totală a investițiilor în materialul rulant al Companiei Naționale C.F.R. Călători (locomotive, vagoane) a atins în
anul 2019 un stadiu critic, astfel încât, atât confortul, cât și siguranța călătorilor sunt periclitate. În ultimii 7 ani, cea mai mare
parte a locomotivelor și vagoanelor au fost deja retrase din circulație, motiv pentru care, pe anumite rute trenurile de călători
circulă cu o locomotivă și 1 sau 2 vagoane, deși numărul de călători care ar dori să utilizeze acest mijloc de transport este în
continuare foarte mare.
Mai mult decât atât, uzura fizică și morală a materialului rulant a determinat scăderi constante ale vitezei de deplasare
pe calea ferată, creșteri constante ale întârzierilor și a fost la originea unor accidente feroviare. Guvernul s-a angajat constant
că va efectua achiziții importante de vagoane și locomotive pentru transportul de călători, promisiuni care nu s-au materializat.
În urmă cu un an, fostul ministru al transporturilor anunța triumfalist că a demarat procedurile pentru achiziția a peste 100 de
trenuri de călători, printr-o operațiune de leasing operațional. În condițiile în care în toate statele dezvoltate din Uniunea
Europeană transportul cu trenul este cel mai sigur, cel mai rapid, cel mai ieftin și cel mai solicitat de către călători, vă solicit,
domnule ministru, următoarele informații:
- Câte vagoane de călători și câte locomotive au fost retrase din circulație în ultimii 7 ani? Câte vagoane și locomotive
mai sunt operative și câte ar fi necesare pentru un transport de călători de calitate?
- La ce valoarea se ridică investițiile Companiei Naționale C.F.R. Călători în material rulant în anul 2019? Câte
locomotive și câte vagoane noi au fost achiziționate? Câte locomotive și câte vagoane uzate au fost modernizate în anul 2019?
- Care este stadiu achiziției celor 100 de trenuri pentru care fostul ministru ajunsese într-un stadiu avansat de negociere?
- În condițiile în care fabricile Softronic Craiova sau Astra Arad produc trenuri în condiții extrem de competitive prin
preț, în cea mai mare parte destinate exportului, vă solicit să precizați dacă ați analizat deschiderea unei negocieri cu aceste
fabrici, în scopul achiziției de material rulant nou, la prețuri mult mai mici decât dacă s-ar achiziționa pe calea importului?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Educației Naționale, interimar
Măsuri urgente privind diminuarea greutății ghiozdanelor transportate de elevii din învățământul
primar și gimnazial și solicitare de explicații privind blocarea digitalizării mijloacelor didactice
Domnule ministru,
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a efectuat un experiment la începutul anului școlar 2019/2020 într-una dintre
școlile cu cele mai mari efective de elevi din Municipiul Suceava, prin care s-a evaluat dimensiunea și greutatea ghiozdanelor
pe care le poartă elevii din clasele I-VIII. Astfel, după ce autoritățile școlare județene au cântărit un număr relevant de
ghiozdane, au constatat că greutatea acestora este inacceptabil de mare, unele ajungând să cântărească și peste 11 kg.
Potrivit recomandărilor organismelor internaționale și medicilor specialiști ortopezi și kinetoterapeuți, elevii nu ar trebui
să transporte pe umeri ghiozdane care să cântărească mai mult de 10% din greutatea lor corporală, altfel, consecințele asupra
dezvoltării fizice normale a elevilor fiind extrem de nocive, putând să genereze boli asociate dezvoltării osoase, cu consecințe
deosebit de grave pe termen lung.
Având în vedere faptul că această situație este generalizată la nivelul întregii țări, iar cauza principală o reprezintă eșecul
autorităților guvernamentale în a implementa proiectul manualelor virtuale, vă solicit, domnule ministru, următoarele
clarificări:
- Ce măsuri ați dispus, la nivelul întregii rețele de unități de învățământ, pentru anul școlar 2019/2020, astfel încât
ghiozdanele transportate de elevi să nu mai cântărească, de la un an la altul, tot mai mult?
- Vă solicit să precizați care este motivul pentru care Guvernul nu mai întreprinde niciun demers în sensul implementării
manualului digital, astfel încât elevii să nu mai transporte zilnic kilograme de manuale, auxiliare, cărți, culegeri și alte
instrumente didactice?
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- Vă solicit să furnizați explicații cu privire la deficiențele pe care le au în continuare unele manuale școlare, pe care
cadrele didactice încearcă să le depășească utilizând auxiliare didactice în formă editată sau fișe fotocopiate, care generează
costuri suplimentare pentru dascăli și părinți și o povară suplimentară de transportat pentru elevi.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Criza citostaticelor în România
Stimată doamnă ministru,
De mai mulți ani, în România există o criză a citostaticelor pe care, din păcate, contrar tuturor promisiunilor făcute,
Ministerul pe care îl conduceți nu a reușit încă să o rezolve. Pacienții, împreună cu familiile lor, sunt nevoiți să își procure pe
cont propriu dozele necesare, unii, care dispun de resurse financiare, căutându-și salvarea în străinătate, iar alții apelând la
ONG-urile specializate.
Cel mai mult au de suferit copiii bolnavi de cancer, chiar dacă dreptul lor la tratament este garantat prin lege. Conform
unui document oficial emis de Comisia de Oncohematologie Pediatrică a Ministerului Sănătății, în luna iunie în toată țara
lipseau medicamente esențiale pentru tratarea acestora. Șase dintre cele nouă centre de oncopediatrie declarau că nu au mai
multe citostatice. La Timișoara lipseau nouă medicamente, la Brașov șapte, la Spitalul Județean din Târgu-Mureș șase, la al
doilea centru din Mureș zece, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie” din București patru, la Spitalul ,,Sf.
Maria” din Iași cinci.
În anul 2017, 11 medicamente împotriva cancerului au dispărut de pe piață, după ce Guvernul din care faceți parte a
impus prețuri de achiziție cu 35% mai mici. În prezent, lipsesc 12 medicamente din lista Programului Național de Oncologie,
iar estimările arată că dacă nu se vor lua urgent măsuri, numărul dozelor pentru care există un risc semnificativ de
discontinuitate/dispariție din România va crește la 40, în numai trei luni.
Cauzele dispariției de pe piață a medicamentelor oncologice sunt cunoscute: exportul paralel, interesul comercial al
producătorului și politica de prețuri a statului român (46%, 23% și respectiv 23% din medicamentele identificate au risc de
dispariție din aceste motive). Din păcate, statul român ține intenționat prețurile la medicamente cât mai jos, dar nu în interesul
pacientului, ci pentru a se încadra într-un buget subdimensionat. România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cele mai
scăzute cheltuieli cu sănătatea pe cap de locuitor și, în același timp, țara unde cheltuielile cu banii jos, plătite direct de către
pacienți, surclasează media statelor membre. De altfel, cea mai mare parte a acestor plăți directe este dedicată cumpărării
medicamentelor (70,8% în România, față de 44,2% cât este media în Uniunea Europeană).
Doamna ministru, sunt convins că știți mai bine decât oricine cu ce probleme se confruntă spitalele din România în ceea
ce privește aprovizionarea cu citostatice și că dețineți și pârghiile pentru ieșirea din această criză gravă. Prin urmare, vă solicit
să adoptați de urgență toate măsurile necesare pentru remedierea situației și, totodată, să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care sunt, în această perioadă, spitalele aflate în situația de a nu deține toate medicamentele necesare tratării
bolnavilor de cancer?
2. În ce fel și când intenționați să acționați pentru a rezolva criza citostaticelor din România?
3. Care este bugetul alocat și care este cel necesar pentru soluționarea acestei probleme?
4. Care sunt măsurile pe care le veți adopta din punct de vedere legislativ pentru a debloca această situație?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice
Situația sumelor colectate prin contribuţia de 2% impusă sectorului energetic
conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018
Stimate domnule ministru,
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene s-a modificat
contribuţia bănească percepută de la titularii de licenţe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice şi termice în
cogenerare şi al gazelor naturale. Nivelul contribuţiei a fost stabilit la 2% din cifra de afaceri realizată de operatorii economici
respectivi din activităţile ce fac obiectul licenţelor acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE), care se calculează conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE cu avizul Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză.
Această contribuție a generat creșterea masivă a importurilor şi majorarea preţurilor energiei electrice şi gazelor
furnizate consumatorilor non-casnici. Efectul a fost unul negativ, generându-se scumpiri în cascadă în întreaga economie
națională. Având în vedere că se aplică pe tot lanțul producător-distribuitor-furnizor, sumele colectate ar trebui să fie unele
extrem de mari.
În acest context, vă solicit, domnule Ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este valoarea sumelor colectate de ANRE în primele 8 luni ale anului 2019 în baza contribuției bănești de 2%
din cifra de afaceri instituite asupra sectorului energetic?
2. Cât reprezintă totalul sumelor colectate prin această taxă care au fost virate de către ANRE la bugetul de stat?
3. Care este destinația acestor venituri? Vă solicit să precizați dacă sunt utilizate pentru finanțarea realizării unor
proiecte de investiții în domeniul energetic sau doar pentru acoperirea cheltuielilor curente ale bugetului general consolidat.
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate
Maghiare din România
 Întrebări
Adresată domnului George Băeșu, președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
Situația imobilului înscris în CF nr. 3280 Oradea, nr. topo 9022/484/1, Municipiul Oradea, Județul Bihor
Domnule președinte, cetățenii Braun Vasile și Braun Maria-Terezia, domiciliați în municipiul Oradea, județul Bihor mau contactat la biroul teritorial parlamentar și mi-au solicitat ajutorul în rezolvarea cazului de retrocedare al unui imobil situat
în municipiul Oradea. Cetățenii sunt persoane îndreptățite să primească măsuri compensatorii, în condițiile Legii nr. 165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv în
perioada regimului comunist în România, pentru imobilul situat în municipiul Oradea, strada Cărămidarilor, nr. 49, înscris în
CF nr. 3280 Oradea, nr. topo 9022/484/1, reprezentând în natură casă și teren în suprafață totală de 306 mp.
Întrebare:
Domnule președinte, în ce stadiu de soluționare se află dosarul de retrocedare al persoanelor sus-numite?
Cât timp mai necesită soluționarea acestui dosar?
Atașez prezentei Dispoziția nr. 2985/2015 eliberată de Primăria municipiului Oradea, jud. Bihor.
Deputat
Szabo Ödön
***
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății
Reconstrucția serviciului propriu de radiologie al SCJU Constanța
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
ministrul a emis Ordinul nr. 886/2006 privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare.
În prezent, potrivit legislației în vigoare, serviciul de radiologie al Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța este
aproape integral externalizat, examinările radiologice atât ale pacienților internați cât și a celor din U.P.U. fiind efectuate în
unități private. Constanța este singurul județ din țară unde s-au externalizat în totalitate aceste servicii.
Primele demersuri în vederea reconstrucției serviciului propriu de radiologie al spitalului au fost deja inițiate de
Consiliul Județean Constanța, prin persoana domnului Președinte Horia Țuțuianu, care, înțelegând importanța unui Laborator
propriu, a solicitat sprijin Ministerului Sănătății, primind în acest sens asigurări de implicare directă, pentru un aparat de
tomografie computerizată în valoare de cca 1 milion euro fără TVA.
În vederea creșterii calității serviciilor medicale oferite pacienților SCJU Constanța și a diminuării semnificative a
costurilor actuale ale investigațiilor paraclinice, este necesară completarea dotării Laboratorului de radiologie-imagistică
medicală prin achiziționarea unor echipamente care să corespundă tehnic celor mai noi cerințe și tendințe ale diagnosticului
cardio-imagistic.
Acest demers ar aduce numeroase avantaje:
- efectuarea de investigații imagistice calitativ superioare la costuri mult mai reduse față de cele actuale, achitate de
spital în contul unor entități private;
- realizarea unor examinări de top, unele dintre ele neefectuate in județul Constanța sau chiar in țară (de exemplu CT
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spectral- care prin utilizarea a doua fascicule de raze X cu energii diferite permite o caracterizare mult îmbunătățită a
țesuturilor prin aceasta oferind o certitudine de diagnostic cu mult peste cea a CT convenționale);
- creșterea punctajului obținut de SCJU Constanța în contractul cu CJAS;
- accesarea de fonduri oferite de diverse programe de studii clinice imagistice sau care implică și investigații radioimagistice;
- asigurarea unei baze materiale corespunzătoare pentru pregătirea completă a rezidenților radiologi și de alte
specialități, la un nivel asemănător marilor clinici din țară sau din Europa;
- includerea unității noastre în rândul clinicilor din țară unde se desfășoară programe de pregătire în vederea dobândirii
viitorului atestat de studii complementare în imagistica cardio-vasculară.
Echipamente propuse spre achiziționare:
1. Computer tomograf cu 256 de slice-uri.
- echipament de top în gama CT a furnizorilor majori de pe piața din România;
- investigațiile de rutină se pot realiza cu mare rapiditate, obținându-se imagini de calitate superioară, element deosebit
de important în cazul urgențelor sau pacienților în stare critică;
- poate efectua examinări speciale cum ar fi: angiocoronarografie CT (necesară pacienților cardiaci, mai ales în cazul
celor tahicardici sau aritmici), angiografie și perfuzie cerebrală (extrem de utilă pacienților neurologici, mai ales a celor incluși
în programul de tromboliză) sau CT-spectral util in imagistica cordului dar și în oncodiagnostic;
- doze reduse de iradiere, importante mai ales in cazul pacienților oncologici sau pediatrici.
Valoare estimata a investiției: cca 980.000 EURO
Timp estimat de amortizare : cca 18 luni (la un ritm de aprox. 12 pacienți/tura – 24 pacienți/zi)
2. Echipament radiologie-radioscopie digitală
- instalație vârf de gamă ce permite efectuarea de radiografii și radioscopii digitale de calitate maximă cu minim de
iradiere.
Valoare estimata investiție: 180 000 EURO
Timp amortizare : cca 38 luni (30 pacienți/zi)
3. Ecograf Doppler pentru Radiologia Pediatrică
- va deservi secțiile: Pediatrie, Chirurgie Pediatrică și Neonatologie;
- reducerea timpului de efectuare a investigațiilor Doppler și a cheltuielilor (aceste examinări se realizează actual în
centre private cu programare prealabilă).
Valoare estimata investiție: 35 000 EURO
Timp amortizare : cca 12 luni (10 pacienți/zi)
Menționez că în prezent există deja, angajat sau în așteptare, personal calificat pentru utilizarea echipamentelor
menționate.
Spațiile necesare instalării echipamentelor, respectiv în imediata vecinătate a RMN-ului și angiografului, aflate deja în
dotarea spitalului, pot fi create prin relocarea unor cabinete de recuperare medicală.
Întrebări:
 Ce demersuri veți întreprinde pentru dotarea SCJU Constanta cu aceste aparate?
 Se are în vedere Ministerul Sănătății modificarea legislației cu privire la externalizarea acestor servicii? Există cazuri
similare și la nivelul altor țări din Uniunea Europeană, cum ar fi exemplul Ungariei, unde, în anii anteriori s-au externalizat
serviciile imagistice iar acum statul încearcă sa răscumpere aparatele de la privați.
 Ce soluții concrete aveți în vedere pentru rezolvarea situației actuale din SCJU Constanta?
Solicit răspuns în scris
Deputat
Antal István János
***
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