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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 18 octombrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la începutul anului 2019
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019

1452
986
332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

134

1) Dezbătute

247
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) 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

194
245
35
49
131
30
1
1
1229
509
700
19
1
3
1
24
24
0

Cele 245 iniţiative legislative votate privesc:
93 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
39 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
45 proiecte de legi
152 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019.
** În anul 2019 au fost promulgate 186 legi.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2019
(Situaţia cuprinde datele la 18 octombrie 2019)
Totalul iniţiativelor legislative

1288

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

1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019

134

1) Dezbătute

66
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

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

54
64 129
11
27
23
3
1
1
15
1229
509
700
19
1
24
24
0

Cele 64 iniţiative legislative votate privesc:
30 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
15 proiecte de legi
34 propuneri legislative
oiecte de legi iniţiate de Guvern:Urgenţă ale Guvernului
* În anul 2019 au fost promulgate 186 legi, 163 din iniţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile
anterioare şi 23 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală.
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea
de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de luni, 14 şi marţi, 15 octombrie 2019

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

548

- în dezbatere

533

- la vot final

15
24

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

21
24

- votate
- la promulgare
- respinse definitive
Retrimise la comisii

R

21
3
3

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

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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
(săptămâna 14 - 18 octombrie 2019)
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 371/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor
măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană
a Culturii în anul 2021”

2.

PL-x 375/2019 - Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor

3.

PL-x 144/2018 - Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum și celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice

4.

PL-x 753/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea
art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România,
reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de
dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

5.

PL-x 7/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat
PL-x 83/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea şi
completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

6.

7.

PL-x 141/2018 – Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

8.

PL-x 482/2018/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru
completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.25 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.128 din 18 februarie 2019

9.

PL-x 615/2018 - Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM)
nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea
partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

10. Pl-x 293/2019 - Lege privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei domestice
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11. Pl-x 106/2019 - Lege pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a
cancerului profesional şi a pneumoconiozelor
12. PL-x 56/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi
mici şi mijlocii
13. Pl-x 24/2019 - Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
14. PL-x 249/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor,
precum şi a altor acte normative
15. PL-x 304/2019 - Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
16. PL-x 305/2019 - Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică
17. PL-x 218/2019 - Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
18. Pl-x 170/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
19. PL-x 319/2019 – Lege pentru modificarea art. 7 alin.(2) și (3) și a art.10 din Legea nr. 102/2014 privind
cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
20. Pl-x 263/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000
privind aprobarea coşului minim de consum lunar
21. PL-x 495/2018 - Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune
sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

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

PL-x 289/2017 - Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie
2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19
iulie 2016

2.

PL-x 86/2018 – Proiectul Legii manualului şcolar
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.679 din 6 august 2018

3.

Pl-x 22/2019 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al art.3 din Legea nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii
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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 21 octombrie 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, 62 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

1

41

Senat
În procedură

0

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 :

2
29
1

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

1
0
0
0

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

0
0
4
5

20
42
62

0

32

10

42
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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 21 octombrie 2019)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
825/2015

1
L
553/2015

PLx
338/2019
2
L
277/2019

PLx
575/2018
3
L
393/2018

4

PLx
673/2018
L

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 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)

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

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

Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, urmând a fi
abrogată actuala reglementare în materie, reprezentată de Legea
nr.350/2005.

S - Adoptată
pe 17.10.2018
CD - BUG
pt. raport

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999, în
sensul extinderii regimului juridic al incompatibilităţilor şi al
conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum
acestea sunt reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor

S - Adoptată
pe 24.10.2018
CD - BUG
pt. raport

Observații

Raport
depus pe
07.12.2018
(699/R/201
8)

Raport
depus pe
19.09.2019
(323/R/201
9)

TDR:
12.11.2018

TDR:

Nr.
crt

Nr.
înreg.
575/2018

PLx
374/2019
5
L
278/2019

PLx
435/2019
6
L
285/2019

PLx
306/2019
7
L
189/2019

PLx
667/2018
8
L
451/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul financiar
preventiv propriu la nivelul entităţilor publice.

Stadiul

Observații
22.11.2018

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

S - Adoptată
pe 02.10.2019
Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri CD - BUG și
financiare.
ADMIN
pt. raport
comun

TDR:
03.10.2019

TDR:
24.10.2019

S - Adoptată
Modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în scopul punerii de
pe 26.06.2019
acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, ca o
CD - IND
premisă esenţială a îndeplinirii angajamentelor ce revin României.
pt. raport

TDR:
05.09.2019

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.

TDR:
20.11.2018

S - Adoptat pe
31.10.2018
CD - IND
pt. raport

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
411/2019

9
L
220/2019
PLx
421/2019
10
L
335/2019
PLx
458/2019
11
L
326/2019
PLx
94/2019
12
L
692/2018

Plx
78/2018
13

L
87/2018

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege - LEGEA TURISMULUI.
(poz. I-a-5)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- 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 "LEGEA RESURSELOR
HIDROMINERALE". (poz. I-a-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind Codul aerian.
(poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă.
(poz. I-b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptată
pe 23.09.2019
CD - IND și
ADMIN
pt. raport
comun
S - Adoptată
pe 02.10.2019
CD - IND,
Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice emise ca
APĂR și
urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legii nr. 98/2016.
INFOCOM
pt. raport
comun
Reglementarea organizării, coordonării, finanțării, autorizării și
controlului activităților din domeniul turismului, a promovării și
dezvoltării turismului, precum și a managementului resurselor turistice
și umane în conformitate cu principiile echității, competivității,
accesibilității, sustenabilității și dezvoltării durabile.

S - Respins pe
Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de desfăşurare a activităţii
07.10.2019
de prospecţiune, explorare, încetarea concesiunii, protecţie şi
CD - IND
valorificare a resurselor hidrominerale.
pt. raport
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.

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

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
S - Adoptat pe
şi pentru stimularea asocierii în cooperative, denumit „Programul de
28.02.2018
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească,
CD - AGRI
Brună şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să
pt. raport
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al
întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata
Românească, Brună şi Sura de Stepă.

Observații

TDR:
16.10.2019

TDR:
16.10.2019

TDR:
29.10.2019

TDR:
21.03.2019

TDR:
22.03.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Plx
336/2018
14
L
149/2018

PLx
357/2019
15
L
196/2019
PLx
502/2005
16

L
202/2005

PLx
375/2017
17

L
357/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului. (poz. I-b-19)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați + senatori
- Cameră decizională: CD
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
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
naţionale din România. (poz. I-b-30)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (poz.
I-b-5)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

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.

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

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

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.

Stadiul

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

S - Adoptată
pe 04.09.2019
CD - Retrimis
pe 14. 10.2019 la
AGRI
pt. raport
suplimentar
S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis
pe 18.09.2012 la
DROM
pt. raport
suplimentar

Observații

TDR:
12.06.2018

TDR:
28.10.2012

TDR:
25.09.2012

S - Adoptat pe
16.10.2017
TDR:
CD - DROM,
07.11.2019
ADMIN și JUR
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
574/2017

18
L
181/2017

PLx
575/2017
19
L
414/2017

PLx
409/2019
20
L
339/2019

PLx
457/2019
21
L
318/2019
PLx
399/2017
22
L
216/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele
de identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- 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
Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului. (poz. I-a11)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- 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

Obiectul de reglementare
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.

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

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
TDR:
ADMIN pe data
10.12.2018
de 19.11.2018
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
06.12.2017
CD - Retrimis la
ADMIN pe data
de 19.12.2017
pt. raport
suplimentar

S - Adoptat pe
25.09.2019
CD - MUN
pt. raport

S - Adoptată
pe 07.10.2019
CD - MUN și
Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
JUR
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
pt. raport
completările ulterioare.
comun

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

TDR:
16.10.2019

TDR:
29.10.2019

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
579/2018

23
L
453/2018

PLx
420/2019
24
L
317/2019

PLx
670/2011
25
L
532/2011
PLx
716/2018
26
L
443/2018
PLx
219/2019
27
L
138/2019

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.
(poz. I-b-24)
- 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 aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000.
(poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 26 deputați + senatori
- Cameră decizională: CD

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
02.10.2019
Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi CD - SĂN și
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
APĂR
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
21.11.2011
CD - ÎNV
pt. raport

Reglementarea cadrului juridic necesar asigurăriielaborării, S - Adoptat pe
implementării și monitorizării politicii de tineret, participăriiactive și 19.11.2018
incluzive a tinerilor la viața societății, la domeniile de interes pentru CD - ÎNV
aceștia, precum și acadrului juridic necesar dezvoltării personale și pt. raport
profesionale a tinerilor conform necesităților și aspirațiilor acestora.
S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, urmărindu-se, printre 01.04.2019
altele, unificarea dispoziţiilor legale cu privire la tipurile de contracte CD - ÎNV
încheiate de către participanţii la activitatea sportivă.
pt. raport

Observații

TDR:
12.11.2018

TDR:
16.10.2019

TDR:
20.11.2011

TDR:
05.12.2018

TDR:
25.04.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
31/2019

28
L
636/2018
PLx
163/2018
29
L
498/2017

PLx
404/2019
30
L
279/2019

PLx
537/2017
31
L
217/2017

Titlul proiectului de lege
Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi altor acte
normative. (poz. I-b-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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 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 din domeniul
penal în vederea transpunerii unor directive ale
Uniunii Europene. (poz. I-b-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe 06.02.2019
Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor din
CD - CULT și
România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996,
JUR
republicată.
pt. raport
comun

TDR:
26.02.2019

S - Adoptată
Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a
pe 26.03.2018
Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum şi a
CD - JUR
altor acte normative, în scopul punerii de acord a dispoziţiilor acestora
pt. raport
cu unele decizii ale Curţii Constituţionale prin care au fost admise
excepţii de neconstituţionalitate.

TDR:
19.04.2018

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
S - Adoptată
sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de
pe 23.09.2019
transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi
CD - JUR
a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate
pt. raport
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept
penal.

TDR:
16.10.2019

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

Nr.
crt

Nr.
înreg.
BP
655/2019

32
L
327/2019

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea transpunerii în legislația națională a unor prevederi din S - Adoptată
Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului pe 14.10.2019
din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copii care sunt CD persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

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

Nr.
înreg.

PLx
444/2017
1
L
28/2018

PLx
734/2018
2
L
573/2018

PLx
133/2018
3

L
88/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

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

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
completările ulterioare, având în vedere necesitatea transpunerii
(poz. I-b-2)
parțiale a Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și
- Caracter: ordinar
a Consiliului din 177 mai 20177 de modificare a Directivei
- Procedură de urgenţă: da
91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și
- Iniţiator: Guvern
deținerii de arme, precum și a îmbunătățirii cadrului legal în
- Cameră decizională: CD
materie.
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de în sectorul de creştere a bubalinelor, program multianual de
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul creşterii
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-17)
bivoliţelor, pentru fermierii care desfăşoară activităţi de creştere
- Caracter: ordinar
şi reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de
- Procedură de urgenţă: nu
locuri noi de cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate,
- Iniţiator: deputați + senatori
precum şi de stimulare a asocierii în cooperative.
- Cameră decizională: CD

S - Adoptată
pe 28.11.2018
CD - Adoptată
pe 12.06.2019

S - Adoptat pe
14.03.2018
CD - Adoptată
pe 24.09.2019

Observații

TDR:
12.06.2019

La promulgare
din data de
20.06.2019
Sesizare de
neconstituţion
alitate
(formulată de
Președintele
României)
09.07.2019
La promulgare
din data de
07.10.2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
304/2019
4
L
187/2019

PLx
305/2019
5
L
188/2019
PLx
128/2019
6
L
726/2018

PLx
551/2018
7
L
392/2018

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a
serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de
Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu
modificarea unor acte normative.
privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi
(poz. I-b-16)
cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale utilizatorilor
- Procedură de urgenţă: da
serviciilor de plată şi ale prestatorilor de servicii de plată, în
- Iniţiator: Guvern
contextul prestării de servicii de plată cu titlu profesional,
- Cameră decizională: CD
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
Proiect de Lege privind activitatea de emitere de
monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de
monedă electronică. (poz. I-b-14)
prestare de servicii de plată de către instituţiile emitente de
- Procedură de urgenţă: da
monedă electronică, a supravegherii prudenţiale a acestor
- Iniţiator: Guvern
instituţii, precum şi stabilirea regimului privind răscumpărarea
- Cameră decizională: CD
monedei electronice.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă. (poz. I-b-25)
Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.1/1999.
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele
domeniul serviciilor sociale. (poz. I-b-28)
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în
- Caracter: ordinar
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a
- Procedură de urgenţă: nu
prevederilor legii care pot conduce la retragerea
- Iniţiator: Guvern
acreditării/licenţierii.
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe 26.06.2019
CD - Adoptată
pe 15.10.2019

S - Adoptată
pe 26.06.2019
CD - Adoptată
pe 15.10.2019

S - Adoptat pe
11.03.2019
CD - Adoptată
pe 04.09.2019

S - Adoptat pe
15.10.2018
CD - Adoptată
pe 11.09.2019

Legea nr.
164/2019

Legea nr.
177/2019

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
743/2018
8
L
634/2018

PLx
37/2019
9
L
635/2018

PLx
179/2019
10
L
122/2019

Titlul proiectului de lege
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 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 unitate-pilot, 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
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

Legea nr.
178/2019

Legea nr.
179/2019

Legea nr.
183/2019

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

Nr.
înreg.
PLx
524/2011

1

L
616/2011

PLx
525/2011
2

L
617/2011

PLx
203/2013
3
L
241/2013

PLx
427/2012
4

L
393/2012

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport
depus pe
Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
data de
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic
23.10.2013;
de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al
urmează să
datoriei publice aferente anului 2011.
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

Nr.
crt

5

6

7

8

Nr.
Titlul proiectului de lege
înreg.
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 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
bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de
413/2013
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice
aferente anului 2012.
L
(poz. I-c-6)
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. I-c-8)
L
568/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

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

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

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

Observații
CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

9

10

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

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

11

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

12

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
192/2017
2015 şi a 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

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

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

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

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
498/2018
2017 şi a 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

L
364/2017

PLx
497/2018
15

16

Stadiul

CD +S
BUG CD +
BUG S

L
363/2017

PLx
281/2017
14

Obiectul de reglementare

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

PLx
280/2017
13

Titlul proiectului de lege

L
612/2018

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

TDR:
12.10.2017

TDR:
12.10.2017

CD +S
BUG CD +
BUG S

TDR:
31.10.2018

TDR:
31.10.2018

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

17

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
PLx
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
398/2019
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice
aferente anului 2018.
L
(poz. I-c-17)
523/2019
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de
stat aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de
142.291,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1
milioane lei şi un deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De
asemenea, se aprobă contul general anual de execuţie a
CD +S
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
BUG CD +
sănătate aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de
BUG S
35.651,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 34.854,1 milioane
lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele bugetare definitive
aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-a încheiat
cu un excedent în sumă de 797,2 milioane lei.

18

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de
PLx
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
399/2019
2018 şi a contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018. (poz. I-c-18)
L
- Procedură de urgenţă: nu
524/2019
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri CD +S
în sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de BUG CD +
63.560,0 milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 milioane BUG S
lei.

19

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
PLx
anul 2019. (poz. II-66)
400/2019 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, bugetul de
stat se majorează la venituri cu suma de 2.264 milioane lei, la
CD +S
cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 milioane lei la credite
BUG CD +
de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la credite
BUG S
bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1
milioane lei .

20

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor
Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a CD +S
PLx
sociale de stat pe anul 2019. (poz. II-67)
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate BUG CD +
401/2019
- Procedură de urgenţă: nu
prin Legea nr.47/2019.
BUG S
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Observații

TDR:
15.10.2019

TDR:
15.10.2019

TDR:
15.10.2019

TDR:
15.10.2019

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

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

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

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 25 - 2019
Săptămâna 14 – 18 octombrie 2019

F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 17 octombrie 2019 )

I. În perioada 14-17 octombrie 2019
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 10 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 38 avize.
Cele 10 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 8
 rapoarte de respingere 2
Rapoartele elaborate se referă la:
3
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
1
 ordonanțe ale Guvernului
6
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 675 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 76 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 29 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 2107 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

374

115

67

54

55

31

12

818

849

440

2017

24

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 14-17 octombrie 2019
I. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.371/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea
desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a
Culturii în anul 2021"
– raport comun cu comisia pentru cultură

Guvern
adoptat de
Senat

08.10.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/R din 14.10.2019)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de adoptare
(368/R din 10.10.2019)

Guvern
adoptat de
Senat

15.10.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(372/R din 16.10.2019)

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1.

PLx.303/2019

2.

PLx.122/2019

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019
pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele
proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu
ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
– raport comun cu comisiile pentru transporturi, apărare și juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2019
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei
cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic
pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.303/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019
pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele
proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu
ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
– raport comun cu comisiile pentru industrii, apărare și juridică

Guvern
adoptat de
Senat

24.09.2019

Raport de adoptare
(368/R din 10.10.2019)

2.

PLx.402/2019

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31
mai 2018

Guvern

15.10.2019

Raport de adoptare
(373/R din 16.10.2019)

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

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.148/2019

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

68 parlam.
respinsă de
Senat

15.10.2019

Raport de respingere a
cererii de reexaminare și
adoptarea legii în forma
Senatului
(371/R din 15.10.2019)

Plx.382/2019

Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind
suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din
Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991

5 parlam.
Adoptat
de Senat

15.10.2019

Raport de respingere
(374/R din 14.10.2019)

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

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.532/2018

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat

87 parlam.
Respinsă
de Senat

08.10.2019

Raport de respingere
(369/R din 14.10.2019)

Plx.144/2018

Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri

33 parlam.
Adoptat
de Senat

14.10.2019

Raport de suplimentar
adoptare cu
amendamente
(443/RS din 15.10.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.303/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în
evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa
Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
– raport comun cu comisiile pentru transporturi, apărare și juridică

Guvern
adoptat de
Senat

17.09.2019

Raport de adoptare
(368/R din 10.10.2019)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.371/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2019
privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării
Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul
2021"
– raport comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

08.10.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/R din 14.10.2019)

X. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.303/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019
pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele
proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu
ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
– raport comun cu comisiile pentru industrii, transporturi și juridică

Guvern
adoptat de
Senat

11.09.2019

Raport de adoptare
(368/R din 10.10.2019)

Plx.467/2018

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

6 parlam.
Respinsă de
Senat

15.10.2019

6 parlam.
Respinsă de
Senat

15.10.2019

Plx.524/2018

Propunere legislativă de modificare şi completarea punctelor 20), 23) şi 27) ale
articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Raport suplimentar de
adoptare cu
amendamente
(125/RS din 16.10.2019)
Raport suplimentar de
adoptare cu
amendamente
(552/RS din 16.10.2019)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat
 Declarații politice
În următoarele luni, românii vor face diferența dintre ce a făcut PSD pentru fiecare român
și măsurile de austeritate care vor fi puse în practică de guvernul domnului Iohannis
Stimate colege și stimați colegi,
Cu atacurile la persoană și nimicul pe care l-a realizat domnul președinte Iohannis în 5 ani de mandat nu va păcăli
românii să îl voteze. PNL și USR și-au dorit să ajungă la guvernare prin orice mijloace atât la nivel local, cât și pe plan
național, însă nu au niciun fel de program pentru România.
Românii vor simți în câteva luni diferența dintre PSD și cei care au dorit să ajungă la putere.
În următoarea perioadă nu se va mai face nicio investiție în sănătate, educație, infrastructură, agricultură.
În Guvernarea PSD s-au achiziționat aparate RMN și CT la toate spitalele importante din țară, au început primele
investiții în sistemele de irigații, a fost lansat primul program de achiziții de ambulanțe noi în fiecare județ, au fost lansate cele
mai multe programe de construcții de locuințe ANL în mai multe zone din țară, a început modernizarea și dotarea unităților de
învățământ prin PNDL, s-a dat drumul la primele lucrări de prevenire a inundațiilor, primele împăduriri pentru protejarea
solului și refacerea echilibrului hidrologic.
Românii vor ști să facă diferența între ce s-a realizat în guvernarea PSD și austeritatea pe care o vor instaura cei de la
PNL-USR și sateliții lor.
PSD va fi în stradă, în fiecare localitate din țară, în fiecare zi pentru a le prezenta românilor ce a reușit să facă pentru
fiecare categorie socială în cei 2 ani și 9 luni de guvernare.
Vom vorbi cu românii în campania pentru alegerile prezidențiale. Le vom spune ce a făcut PSD bun pentru oameni si
pentru fiecare județ și localitate.
Nu vom pierde timpul în lupte politice sterile.
PNL nu are ce oferi românilor, decât trivialitatea și grosolănie, zi de zi. Au ridicat mârlănia la rang de politică de stat.
Toți oamenii de bună credință au înțeles că PNL nu are niciun proiect concret pentru România pe care să îl prezinte
cetățenilor.
E regretabil unde au adus dezbaterea politică din spațiul public.
PSD nu va accepta să intre în dispute lipsite de argumente, care sunt bazate pe agresivitate și iau forma unor atacuri la
persoane prin folosirea de cuvinte și expresii injurioase.
Cu toate că PSD nu va mai fi la guvernare pentru a se asigura că vor fi îndeplinite toate măsurile și programele pentru
creșterile de venituri, susținerea antreprenorilor și realizarea de investiții, alături de colegii mei parlamentari mă voi lupta
pentru susținerea fiecărei legi prin care se crește nivelul de trai al fiecărui român.
Vă mulțumesc.
Deputat
Marius Constantin Budăi
***
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15 octombrie, Ziua internațională a nevăzătorilor
Stimate colege, stimați colegi,
În fiecare an la 15 octombrie, este marcată ziua internațională a nevăzătorilor sau ziua bastonului alb, care reprezintă
principalul sprijin al persoanelor fără vedere.
În 1921, un fotograf englez rămas orb în urma unui accident şi-a vopsit bastonul în alb pentru a fi observat mai uşor de
şoferi. Ideea celebrării zilei persoanelor fără vedere i-a aparţinut organizaţiei europene pentru bunăstarea nevăzătorilor.
Statisticile arată că, la ora actuală, în lume trăiesc peste 400 de milioane de oameni cu deficienţe de vedere. În România
trăiesc 110.000 de adulţi şi copii nevăzători şi slab văzători.
Pe 1 octombrie 2018, Uniunea Europeană a ratificat Tratatul de la Marrakesh, care a devenit un instrument obligatoriu
din punct de vedere juridic pentru toate statele membre, de la 1 ianuarie 2019. Adoptarea acestui dorument program a
reprezentat un pas important deoarece a contribuit la depăşirea obstacolelor discriminatorii în calea accesului persoanelor cu
dizabilităţi la materialele culturale.
Persoanele nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire au de anul trecut un acces mai facil la cărți și
la alte materiale tipărite prin creșterea numărului de opere și de alte obiecte protejate care să fie disponibile în formate
specializate precum Braille, cărțile audio și tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni.
În țara noastră, guvernul social-democrat a luat de asemenea mai multe măsuri pentru acordarea de suport persoanelor
nevăzătoare.
În luna septembrie 2018, Asociaţia Nevăzătorilor din România, structură naţională cu statut de utilitate publică, a fost
inclusă ca membru cu drepturi depline în Consiliul Economic şi Social. Astfel, cea mai reprezentativă organizaţii din acest
domeniu se implică încă de anul trecut în mod direct în elaborarea propunerilor de acte normative şi asigură o reprezentare
superioară a intereselor tuturor persoanelor cu deficienţă vizuală din România.
Anul acesta, chiar ieri, în ultima ședință de guvern, a fost aprobat actul normativ prin care începând cu această
săptămână persoanele cu dizabilități vor primi vouchere pentru achiziția de echipamente moderne, precum cititor pentru
nevăzători, fotoliu rulant activ, proteză audio, elevator, produse asistive pentru desen şi scriere. Un tip de voucher este deja
este tipărit, deci acestea vor fi primite în zilele următoare. Acest sstem de vouchere reprezintă una din modalitățile de sprijin
pentru găsirea unui loc de muncă pentru că persoanele cu dizabilități au un potențial care trebuie pus în valoare. Pe lângă
aceste vouchere în valoare de până la 23.000 de lei fiecare, angajatorii care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități
vor primi o subvenție lunară în valoare de 2.250 de lei, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată. Este un proiect
dezvoltat de guvernarea PSD în ultimele luni și care, este pus în practică pentru a sprijini direct persoanele cu dizabilități,
inclusive pe cei cu deficiențe de vedere.
Programul se va extinde la copiii și adulții cu amputații, care vor beneficia de asemenea de fonduri pentru proteze de
ultimă generatie.
Se poate constata că PSD, desi nu va mai fi la guvernare este interesat să asculte și să rezolve problemele persoanelor cu
dizabilități din țara noastră.
Interesul meu și al colegilor de la Partidul Social Democrat este acela de a contribui la îmbunătățirea vieţii persoanelor
cu dizabilităţi din ţara noastră cu inițiative legislative concrete şi pertinente, astfel încât să le oferim condiții mai bune de viață.
Vă mulțumesc.
Deputat
Tamara Ciofu
***
PSD sprijină familiile cu copii care doresc să achiziționeze o locuință
Domnule președinte, stimați colegi deputați,
Între măsurile benefice luate în ultima perioadă de PSD se înscrie și o recentă propunere legislativă venită în sprijinul
familiilor cu copii care doresc să achiziționeze o casă. Este vorba despre o inițiativă pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”,
precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare acestuia.
Prin acest demers, PSD lansează un nou program de susținere, atât pentru tineri, cât și pentru familiile aflate la început
de drum în viață, care se adaugă numeroaselor programe adoptate în acest sens în ultimii trei ani!

29

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 25 - 2019
Săptămâna 14 – 18 octombrie 2019
Programul „O familie, o casă!” oferă familiilor posibilitatea achiziționării unei locuințe în condiții mult mai avantajoase
decât cele conținute de Programul „Prima casă”. Astfel, dobânda este fixă pe toată durata creditării și nu va depăși 5,5%, iar
avansul rămâne de 5%.
Cea mai importantă modificare vizează însă eliminarea temerilor existente până acum, conform cărora tinerii care
contractau un credit cu o anumită rată și își făceau în consecință un plan de rambursare, ajungeau peste câțiva ani în situația de
a nu mai putea plăti, pe fondul creșterii dobânzilor percepute de bănci!
Programul „O familie, o casă!” are o largă accesibilitate, deoarece se adresează preponderent persoanelor cu venituri
mici. Este relevant în acest sens faptul că nu se pot înscrie în acest program, de exemplu, familiile de două persoane, care au
un venit cumulat mai mare de 4.500 de lei. Totodată, pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului
garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei.
O altă noutate a acestei propuneri legislative este cea potrivit căreia beneficiarii vor avea posibilitatea refinanţării
creditelor obţinute în cadrul Programului Prima Casă. De asemenea, pentru a spori interesul instituțiilor bancare și pentru a
majora sumele alocate programului, se va mandata, pe lângă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, şi Fondul Român de Contragarantare. În acest fel, se vor putea emite garanţii în numele şi în contul statului în
favoarea băncilor care vor acorda credite persoanelor fizice în vederea achiziţiei unei locuinţe în cadrul Programului.
În concluzie, inițierea acestui nou program demonstrează încă o dată preocuparea PSD pentru îmbunătățirea vieții
românilor, măsura fiind extrem de stimulativă în vederea determinării tinerilor să rămână acasă și să-și facă aici un viitor.
Deputat
Cristina-Elena Dinu
***
Parlamentarii PSD Bacău au avut o contribuție esențială în suma importantă obținută
de municipiul Bacău la rectificarea bugetară
Rectificarea bugetară, operată astăzi de Guvernul Viorica Dăncilă, a adus o sumă considerabilă pentru municipiul
Bacău, respectiv peste 29 de milioane de lei. Acești bani constituie cea mai mare alocare bugetară primită în acest an de către
comunitățile locale ale Bacăului, fapt ce reprezintă un succes important al parlamentarilor PSD din județ.
Reamintim că anterior, cu câteva luni în urmă, municipalitatea băcăuană a mai primit trei milioane lei, la o altă
rectificare. În consecință, vorbim în acest an de 32 de milioane lei, respectiv 7 milioane de euro, bani dați de Guvernul PSD
Municipiului Bacău. Cu această sumă, suntem convinși că atât Executivul, cât și PSD Bacău în ansamblu și-a făcut cu
prisosință datoria față de cetățenii din capitala reședință de județ.
Așteptăm ca și primarul municipiului Bacău să fie mulțumit și recunoscător pentru această rectificare bugetară
importantă și să folosească banii în mod judicios, pentru a finaliza proiectele și programele angajate în fața oamenilor.
Populația municipiului Bacău trebuie să știe că parlamentarii PSD nu vor abandona dezvoltarea orașului, ci din contră, o
vor susține și în perioada următoare. Ne-am bătut și am obținut această rectificare bugetară pentru municipiul Bacău și o vom
face de fiecare dată!
Deputat
Elena Hărătău
***
România intră într-o perioadă de instabilitate socială și financiară!
România a intrat într-o epocă de austeritate și conflicte sociale!
Opoziția habar nu are ce să facă la guvernare!
Iohannis şi combinația de partide care au dat jos Guvernul aruncă ţara în haos.
Fără un program de guvernare comun, fără o înţelegere privind un nou guvern şi fără o propunere de premier, PNL,
USR-PLUS, PMP, PRO România, UDMR şi Tăriceanu, au votat o moţiune de cenzură care generează conflicte sociale pentru
fiecare român.
PSD nu se teme de Opoziție! PSD va face tot ce va putea pentru a apăra drepturile câștigate de români!
Partidele care au votat pentru susținerea moțiunii au format un nou CDR, care la fel ca în 1996 va fi marcat de
austeritate pentru români și certuri între partidele care compun această alianță.
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Experiența negativă a alianțelor de tipul CDR și D.A. se va repeta și în cazul actualei alianțe ad-hoc, iar conflictele din
interior vor genera instabilitate pentru fiecare categorie socială și profesională. Românii vor asista la cearta pe funcții și
neînțelegerile dintre PNL, USR și aliații lor. Românii au nevoie de pensii, salarii, condiții bune de trai, nu de conflicte, acuze și
slogane electorale. Toate partidele care au votat moțiunea și care vor să ajungă la putere nu au niciun program, nu se pot
înțelege asupra a nimic: unii își doresc alegeri anticipate, alții le resping, unii vor guvern politic, alții vor guvern tehnic, unii
vor să participe la guvernare, alții doar s-o susțină, unii consideră necesar un guvern al opoziției, alții susțin un guvern
interimar PSD. Toate partidele care au votat moțiunea de cenzură și vor acum la putere propun pentru ajustarea cheltuielilor
publice să reducă numărul de bugetari. Cei mai mulți bugetari de unde s-ar reduce sume consistente, care să poată acoperi
„marea gaură de la buget” de care vorbesc cei din opoziție sunt în Educație peste 240.000 salariați), în Sănătate 217.000
salariați și în Poliție și sistemul de urgență 128.000 salariați.
Deci alternativa partidelor de opoziție este de a reveni la epoca austerității, când se închideau spitale, când s-au
desființat mii de posturi de polițiști de proximitate, mai ales în zonele rurale etc.
Vă mulțumesc.
Deputat
Răzvan Rotaru
***
,,Dublul standard nu trebuie să își facă locul în Europa. România trebuie să fie fermă
în acest sens prin vocea noastră, a parlamentarilor PSD”
Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
În Europa au fost și trebuie să fie preocupări din ce în ce mai serioase privind produsele cu dublu standard de calitate.
Unele evaluări, așa cum a fost cea realizată de Centrul Comun de Cercetare, au dovedit că nu toate produsele de pe piață au
aceeași compoziție cu ceea ce vedem pe ambalaj. Diferențele de compoziție ale produselor care intră pe piețele europene
trebuie să fie un subiect tratat mai serios în Europa. De vreme ce suntem egali și deoarece ne dorim o cooperare onestă pentru
un viitor european de succes, trebuie să avem parte de aceleași servicii și produse pe piețele naționale.
Prin proiectul de modificare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, și a Directivei 2011/83/UE
privind drepturile consumatorilor, respectiv a Directivei 93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive și a Directivei
98/6/CE privind indicarea prețurilor, legislația europeană va face un pas important în tratarea acestei provocări. Un astfel de
proiect este binevenit întrucât mai multe țări europene și-au manifestat nemulțumirea față de astfel de practici neloiale.
Polonia, Cehia, Slovacia, și nu numai, au reclamat faptul că pe piețele din Europa de Est au pătruns produse alimentare ale
unor companii de marcă dar cu calități inferioare celor din Europa centrală. Comisia Europeană are un buget solid pentru
consolidarea capacităților organizațiilor consumatorilor pentru a susține testarea produselor și pentru a identifica practicile
neloiale. Există chiar o dată limită pentru transmiterea de astfel de propuneri, aceasta fiind 6 noiembrie 2019. Instituțiile
competente trebuie să încurajeze practicile de testare și creștere a transparenței, respectiv corecta informare a societății, și
evaluarea caracterului informațiilor ce provin din aceste evaluări.
Țara noastră face un pas important în a demonstra responsabilitate, bună-credință dar și verticalitate în Europa și pentru
a arăta că ne pasă de cetățenii noștri. De vreme ce contribuim cu tot ce înseamna istoria, cultura și potențialul nostru la
viziunea și viitorul european este normal ca și noi să așteptăm același tratament ca orice alt stat din Europa Centrală și de Vest.
Senatul a adoptat săptămâna trecută proiectul legislativ împotriva standardului dublu. Acesta sancționează cu amendă de
maximum 4% din cifra de afaceri, companiile ce comercializează produse şi servicii în cazul cărora se constată existența
dublului standard.
România contează în Europa prin vocile noastre, iar noi parlamentarii PSD am arătat permanent că ne pasă. Piața internă
trebuie să conțină produse și mărfuri de calitate, așa cum vedem și în Europa Centrală și de Vest. De asemenea, trebuie să
susținem o corectă informare a cetățenilor cu privire la diferențierea produselor în ceea ce privește costul și calitatea.
Combaterea practicilor incorecte și neloiale și avansarea acestei discuții despre standardul dublu trebuie să fie unul
dintre obiectivele noastre. Țara noastră trebuie respectată, iar cetățenii românii au dreptul la produse de calitate ca orice alți
cetățeni europeni. Este datoria noastră să le apărăm acest drept și să sancționăm orice practică neloială care este în detrimentul
statului român.
Deputat
Ciprian-Constantin Șerban
***
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Opoziția nu dorește, de fapt, să guverneze!
Stimați colegi,
Ne aflăm în fața formării unui nou Guvern, un executiv care, dacă ar fi să urmăm logica votului de la moțiune, ar trebui
să treacă lejer de Parlament. Dacă nu va fi astfel, partidele care au semnat moțiunea și au votat pentru demiterea Guvernului
PSD dau dovadă de iresponsabilitate și duplicitate. Ceea ce este mai rău, este că șirul lor de acțiuni va provoca instabilitate,
aducând grave deservicii intereselor politice și economice ale României.
Partidul Social Democrat lasă în urmă o guvernare în care se poate mândri cu realizări notabile: o creștere economică
fără precedent, creșterea salariilor și a pensiilor, majorarea alocațiilor pentru copii, a burselor pentru elevi și studenți,
nenumărate investiții în infrastructură, în mediul de afaceri, dar și în educație sau sănătate.
Nu a fost deloc ușor să răspundem pozitiv așteptărilor românilor. Nu a fost deloc ușor, mai ales după ce unii au crezut că
soluția cea mai bună o constituie austeritatea, tăierile de pensii și salarii, să venim noi și să punem pe roate un întreg sistem de
norme și reglementări care să le redea cetățenilor acestei țări demnitatea și siguranța zilei de mâine.
Prin urmare, stimați colegi deputați care ați votat în favoarea moțiunii de cenzură, a venit vremea să vă asumați acțiunile
și să treceți dincolo de vorbe, la fapte. Votați-vă Guvernul și dovediți că vă pasă de români, că nu puneți pe primul loc
interesele dumneavoastră, ci pe acelea ale acestei națiuni!
PSD este acum în Opoziție și așteaptă din partea celor care și-au dorit atât de mult puterea încât să riște stabilitatea țării,
să vină cu un program coerent de guvernare, care să se plieze pe realitatea din România.
Vă mulțumesc!
Deputat
Mihai Weber
***
Pași apreciabili pentru creșterea calității serviciilor de sănătate adresate românilor
Domnule președinte, stimați colegi,
În calitate de membru în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, apreciez în mod deosebit activitatea
conducerii de până acum a Ministerului Sănătății. Atât eu, cât și colegii din comisie, am avut o colaborare exemplară cu
conducerea Ministerului Sănătății, cât și cu doamna ministru Sorina Pintea, și consider că a fost unul dintre ministerele cu
rezultate deosebite în acești ani ai guvernării PSD. În mod evident, 2019 a fost cel mai bun an din punct de vedere al
investițiilor pentru sănătatea românească după 1990, iar rezultatele sunt palpabile și de necontestat. Majorarea bugetară pentru
Sănătate a fost cu 12% față de anul trecut, iar bugetele propuse pentru MS si CNAS au ajuns în acest an la 4,84% din PIB.
Îmbunătățirea serviciilor sistemului sanitar public a fost principala prioritate a Ministerului Sănătății în acest an. Cea
mai mare creștere bugetară a fost reprezentată de cheltuielile pentru investiții, unde s-au alocat 1.183.535 mii lei, faţă de
193.422 mii lei în anul 2018. Majorări reprezentative au fost și la sumele destinate cabinetelor medico-sociale, unde standardul
de cost a crescut în acest an de la 11.285 lei/an/pat, la 20.986 de lei. Un alt capitol semnificativ a fost reprezentat de sumele
utilizate pentru proiectele cu fonduri externe nerambursabile, care au crescut cu peste 85%. De asemenea, pentru programele
de sănătate și celelalte acțiuni prioritare în acest an, bugetul a fost majorat cu 24%.
Trebuie să reamintesc și majorările salariale consistente acordate de Executiv în acest an rezidenților și altor categorii de
personal din cabinetele de medicină sportivă și cabinetele școlare.
Guvernul PSD a alocat o atenție deosebită Sănătății, fapt reflectat prin sumele alocate acestui sector vital în ultimii trei
ani! Pașii făcuți în ceea ce privește creșterea calității serviciilor de sănătate adresate populației au fost apreciabili și cred că
românii le-au remarcat la adevărata lor dimensiune.
Deputat
Georgeta-Carmen Holban
***
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Problema dublului standard trebuie rezolvată
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Problema dublului standard de calitate a fost descoperită în mai multe state membre.
Potrivit unor studii prezentate în Parlamentul European – Comisia pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului,
problema diferenţelor de calitate (dublul standard), între produse în funcţie de statul membru sau de regiunea sau localitatea în
care sunt comercializate poate fi constatată în următoarele situaţii:
 Producătorul introduce pe piaţă produse cu aromă diferită (în cazul industriei alimentare) şi compoziţie diferită (adică
ingredientul principal este diferit – industria alimentară, cosmetice, detergenţi, farmaceutice), care au însă un ambalaj cu aspect
identic sau similar sau cu diferenţe imposibil de depistat pentru consumatori;
 Producătorul introduce pe piaţă produse/servicii de o calitate diferită, care au însă un ambalaj/prezentare cu aspect
identic sau similar, diferenţe imposibil de depistat pentru consumatori;
 Producătorul introduce pe piaţă produse de o greutate diferită, care au însă un ambalaj cu aspect identic sau similar,
diferenţe imposibil de depistat pentru consumatori;
 Atunci când producătorul introduce pe o anumită piaţă un produs nou sau un serviciu nou folosind un produs cu
ingrediente de o calitate mai bună (de exemplu, o cantitate mai mare de carne în produs, sau calitatea cărnii este mai bună)
pentru a atrage atenţia consumatorilor şi a-i obişnui să cumpere produsul, însă după o perioadă de timp, are loc o modificare a
reţetei fără nicio modificare evidentă a ambalajului produsului cu excepţia compoziţiei produsului, care este indicată cu litere
mici pe partea din spate a etichetei.
În aceste condiţii, producătorul sau furnizorul de servicii desfăşoară toate aceste activităţi fără a aduce la cunoştinţa
consumatorului în mod clar, insistent, transparent şi fără avertizare că produsul/serviciul în cauză s-a transformat în alt produs,
cu o compoziţie, greutate, calitate sau alte caracteristici asociate diferite.
Astfel se creează o situaţie în care un consumator care se află pe teritoriul unei alte ţări (spre exemplu România) nu are
certitudinea că un produs/serviciu ale cărui caracteristici le cunoaşte din ţara sa de origine este identic cu produsul pe care îl
cumpără în statul în care se află în momentul de faţă.
Analizele efectuate în România au scos la iveală că unele produse comercializate, deşi sunt sigure, au o calitate mai
slabă decât aceleaşi produse cu acelaşi ambalaj din Europa de Vest. Acest lucru variază de la o cantitate mai mică de carne în
produsele din carne până la mai puţină cacao în ciocolată, lipsa portocalelor în sucul de portocale şi înlocuirea zahărului cu
sirop sau îndulcitori artificiali sau mai puţină substanţă activă în produsele farmaceutice sau detergenţi.
Au fost efectuate teste din care a rezultat că peştele pane conţinea mai puţin peşte decât în Austria (58% prin comparaţie
cu 65%). În sucul de portocale nu au fost folosite portocale, în timp ce cel vândut în Germania conţinea 3% concentrat de
portocale. Teste similare au arătat situaţii similare şi în conţinutul de substanţă activă din detergenţii pentru piaţa vesteuropeană (mai multă substanţă activă) faţă de piaţa est-europeană deşi detergentul avea acelaşi ambalaj pe ambele pieţe.
În ceea ce priveşte combaterea dublului standard de calitate a produselor de consum, în actele normative trebuie să se
precizeze că faptul de a comercializa un produs/serviciu ca fiind identic cu acelaşi produs vândut în alte state membre, în
condiţiile în care, în realitate, respectivul produs are în mod semnificativ o compoziţie sau caracteristici diferite nejustificate,
constituie o practică înşelătoare.
Vă mulţumesc,
Deputat
Neculai Iftimie
***
Marile așteptări ale albaiulienilor de la viitorul guvern PNL
Odată cu venirea viitorului Guvern PNL la putere, apar și așteptările foarte mari ale locuitorilor județului Alba,
așteptări justificate de altfel de promisiunile și reproșurile făcute de parlamentarii PNL aflați până nu de mult pe băncile
opoziției.
Albaiulienii așteaptă ca noul Guvern PNL să deschidă de îndată groapa de gunoi ecologică de la Galda de Jos, închisă
din cauza fraudării de către Consiliul Județean Alba a procedurii de concesionare. Pentru că, până ieri, PNL acuza Guvernul de
eșecul deschiderii gropii de gunoi, acum a venit timpul ca noul Guvern PNL să facă ce știe mai bine ca să o deschidă de
îndată!

33

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 25 - 2019
Săptămâna 14 – 18 octombrie 2019
Albaiulienii așteaptă cu sufletul la gură ca noul guvern PNL să le scadă tarifele la apă și canalizare, după cum li s-a
promis tot de către PNL. Este momentul ca PNL să lupte cu hoțiile operatorilor din Alba și să dea cetățenilor prețul corect la
apă și canal. Tot de îndată!
Așteptăm de la noul Guvern PNL să dea primăriilor decontările de pe PNDL 2 în timp util și să repartizeze sumele din
cotele defalcate din TVA la fel de just și echitabil cum a făcut-o PSD. Dacă nu veți reuși, suntem mereu pregătiți să vă arătăm
cum se guvernează bine!
Vom urmări dacă PNL poate să facă toate aceste lucruri sau doar a încercat să inducă în eroare Parlamentul și pe
locuitorii județului Alba.
În final, rămânem curioși să vedem un program de guvernare din partea PNL și mai curioși dacă acel program spune
ceva despre locuitorii județului Alba și nevoile lor.
Deputat
Ioan Dîrzu
***
PSD va continua să susțină din Parlament măsurile bune pentru români
Stimate colege, stimați colegi,
Cu toate că PSD nu va mai fi la guvernare pentru a se asigura că vor fi îndeplinite toate măsurile și programele pentru
creșterile de venituri, susținerea antreprenorilor și realizarea de investiții, parlamentarii social-democrați se vor bate pentru
susținerea fiecărei legi prin care se crește nivelul de trai al fiecărui român.
PSD va sancționa fiecare abatere a PNL-USR care va pune în pericol programele naționale de dezvoltare locală,
majorările de pensii și salarii de anul viitor și programele start-up pentru tinerii antreprenori.
Toate măsurile de guvernare anunțate de PNL și USR ca alternativă la actuala guvernare anunță tăieri și amenințări
pentru largi categorii profesionale.
Premierul pregătit de Iohannis pentru Opoziție, anunță concedieri masive, oprirea majorărilor de pensii și creșterea
semnificativă a impozitelor pe salarii, inclusiv în mediul privat și inclusiv la IT-iști. 1 din 3 bugetari va rămâne pe drumuri.
Florin Cîțu, pregătit de PNL pentru Ministerul Finanțelor, anunță desființarea voucherelor de vacanță, a sporurilor și
primelor, precum și impozitarea suplimentară a bugetarilor.
Andrei Caramitru de la USR amenință și el cu disponibilizări masive în sectorul public și cu dosare DNA făcute la
bugetari.
PSD e singurul adversar real al lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale. Toate celelalte partide sunt în barca lui
Iohannis.
Moțiunea de cenzură a arătat clar că toate partidele din opoziție s-au aliniat în spatele lui Iohannis. Partidele lui Barna,
Diaconu, Paleologu au făcut ceea ce le-a cerut Iohannis.
PSD este singurul adversar al lui Iohannis și singurii parlamentari pe care Iohannis nu-i controlează.
Singura șansă ca măsurile de austeritate să fie oprite este revenirea PSD la guvernare după alegerile parlamentare de
anul viitor.
Vă mulțumesc.
Deputat
Daniela Oteșanu
***
Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni - păstrarea acestui portofoliu
ar trebui să constituie o prioritate pentru România
Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a ajuns la aproape 3 ani de activitate, respectiv perioada cuprinsă
între ianuarie 2017 și octombrie 2019. Rolul MRP este de a iniția, organiza sau sprijini orice acțiuni considerate necesare și
oportune pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității entice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de
pretutindeni.
Potrivit ultimelor date, furnizate de reprezentanțele diplomatice ale României în afara granițelor, sunt aproximativ 9,6
milioane de români care trăiesc în comunitățile istorice și în diaspora. Ce putem face și stă în puterea noastră este să asigurăm
o mai bună legătură cu românii noştri de pretutindeni. O legătură de care avem cu toţii nevoie, atât ei cât și noi, cei rămaşi
acasă.
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În aceste condiții, păstrarea acestui portofoliu ar trebui să constituie o prioritate pentru România Pentru românii noștri
de peste hotare, proiectele MRP trebuie să continue, întrucât vorbim de programe care vin în sprijinul conaționalilor noștri,
care, așa cum spunem noi ardelenii, sunt oameni faini, pregătiți, deștepți, oameni care acolo unde se află scriu istorie. Sunt
oameni pe care am avut onoarea să îi cunosc, oameni care mi-au spus cât de important este pentru ei să simtă că țara noastră nu
i-a uitat. Ei sunt România, în orice colț de lume s-ar afla.
Raportul de activitate al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, care poate fi consultat pe site-ul instituției și a fost
prezentat public, reprezintă dovada în cifre a muncii depuse în cei aproape 3 ani de activitate. Dincolo de cifre, vorbim însă de
oameni care au nevoie de o conexiune directă cu țara de origine, care au nevoie de reprezentare dincolo de orice, de sprijin și
de contact cu tot ceea ce se întâmplă în țară.
De altfel, pentru prima dată pe durata unei președinții rotative a Consiliului Uniunii Europene, România a organizat, la
inițiativa MRP, o reuniune informal la nivel ministerial în domeniul politicilor pentru diaspora, precum și două reuniuni la
nivel de experți (Bacău și Craiova).
În urma celor trei reuniuni, participanții s-au pus de acor asupra necesității ca tematicile legate de diasporas ă fie
dezbătute și în viitor la nivel European și să ocupe un loc important pe agenda următoarelor presedinții rotative.
Dincolo de ceea ce înseamnă instituțional un minister, această perioadă a reprezentat pentru mine ceva mai presus de o
funcție, a reprezentat o conexiune reală cu românii noștri de peste hotare, a fost, dacă doriți, ceva de suflet. Bucuria a fost
imensă ori de câte ori am avut posibilitatea să întâlnesc români, conaționali de-ai noștri atât din diaspora, cât și etnicii din
comunitățile istorice. Fiecare strângere de mână, fiecare privire mi-a dat încă o dată încrederea că indiferent de locul unde se
află, bucuria și dragoste și menținerea legăturii cu țara de origine, România, este foarte importantă.
Așadar, păstrarea acestui portofoliu ar trebui să fie o prioritate în contextul în care ne aflăm, dar și pentru că acest
minister s-a implicat activ în comunitățile de români, pentru că românii noștri plecați din țară trebuie să știe că România nu i-a
uitat și că are mare nevoie de ei.
Le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru toate momentele minunate trăte în acești aproximativ 2 ani, și
indiferent de poziția mea socială de acum înainte, în momentul în care voi fi într-una din țările în care am fost în întâlnirile cu
ei o să încerc să îi caut. Sunt convinsă că o să fiu primită cu aceeași bucurie, nu doar ca și ministru. M-aș bucura să îi văd și
aici acasă și să îmi spună ”m-am întors acasă”. Pentru mine acest lucru ar fi cea mai mare bucurie!
Deputat
Natalia-Elena Intotero
***
De la stânga, prin dreapta, către stânga înainte
Opozitia de dreapta, PNL si cea neo-marxista, USR au reusit sa adune pas cu pas indeajuns de multi parlamentari ca sa
treaca o motiune de cenzura. Au incropit, cu santaje, amenintari si masina ambulantei, o majoritate de conjunctura, cat sa dea
jos guvernul PSD. Urmeaza sa asistam la felul in care isi vor etala disensiunile, orgoliile si agendele meschine; atat de diferite
si de ego-centrate incat nu mai incape nicaieri profesionalismul pe care il clamau pana acum.
O data cu preluarea schiopatanda a puterii au declansat o retorica mai gresiva, violenta chiar care vizeaza nu numai
membrii guvernului si parlamentarii PSD, ci psd-istii in general, atat membrii partidului nostru, cat si sustinatorii si votantii. O
atitudine fascistoida s-a instalat in discursul noilor actori ai puterii, au trecut de la lupta legitima a opozitiei cu un partid de
guvernamant, la razboiul cu jumatate din poporul pe care vor sa-l guverneze. Este o atitudine deopotriva iresponsabila si
primejdioasa. Va reusi sa creeze zgomot asurzitor, va reusi sa instaleze o ura sporita, sa divizeze in plus societatea, sa propage
minciuni despre “mostenirea dezastruoasa” si sa adauge accente toxice de comportament social, dar nu va reusi sa intunece
mintile oamenilor rationali si nici sa modifice realitatea guvernarii noastre de succes.
Romania incheie sase ani de crestere economica record in Europa, sub guvernare PSD. In acesti ani au crescut salariile,
au crescut pensile, a scazut TVA-ul, a crescut consumul, s-a stimulat piata turismului si a constructiilor si peste 1,3 milioane
de oameni au depasit pragul saraciei. Au scazut taxele pentru micro-intreprinderi -cele care contribuie in cea mai mare masura
la bugetul de taxe si impozite al Romaniei- a scazut impozitul pe venit, exporturile au crescut cu 80%, salariul mediu s-a
dublat (de la 1500 de lei la 3000 de lei), iar numarul locurilor de munca a crescut cu peste 700 000. Am pastrat deficitul, am
gestionat inflatia si dobanzile bancare.
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Ne-am onorat promisiunile fata de oameni, fata de toate categoriile de oameni. N-am neglijat nici cetatenii din categorii
defavorizate, nici mediul de afaceri, nici agenda internationala in timp ce gestionam Presedintia Consiliului Uniunii Europene.
Cu alte cuvinte ne-am facut datoria, asa cum am promis si stim ca atunci cand oamenii vor da deoparte discursul urii promovat
de PNL si USR vor pune stampila votului lor in dreptul partidului care a contribuit in mod concret la o viata mai buna pentru
romani.
Respingem cu toata fermitatea retorica urii si atitudinea “razboinica” a membrilor PNL si USR+. Suntem in competitie
politica domnilor si doamnelor din PNL si USR+, dar nu faceti din Romania teritoriu de razboi. Nu va transformati frustrarile
in obuze si meschinaria in gloante cu verb. Noi pretuim faptele, realizarile concrete pentru viata oamenilor, performanta. PSD
nu poate fi infrant in constiinta cetatenilor Romaniei, pentru ca, dincolo de discursuri exaltate si postari manioase pe facebook
ale unor politicieni iresponsabili, oamenii apreciaza performanta politica prin ceea ce aceasta aduce concret in viata lor.
Dincolo de urletele electorale stiu si cetatenii Romaniei stim si noi ca viata oamenilor va fi mai buna doar atunci cand noi vom
reveni la putere!
Deputat
Eugen Bejinariu
***
,, Președintele Iohannis blochează sistemul sanitar’’
Stimați colegi,
În acest moment, la Cotroceni avem un președinte confuz, încâlcit și depășit de situația țării. Klaus Iohannis ratează din
nou șansa de a fi decent, și a ales să-și pună interesul electoral personal mai presus de responsabilitatea constituțională de a-și
reprezenta cu demnitate și onoare țara.
Prin refuzul de a aplica decizia Curții Constituționale și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pune
în pericol o generație întreagă de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat! Pentru că nu există un
ministru, ordinul privind modul de organizare a examenului de rezidențiat nu poate fi semnat. Președintele Iohannis ignoră
nevoia pe care o are România de medici și servicii medicale de calitate și blochează cu bună știință accesul a 8000 de tineri
absolvenți la sistemul medical.
În acest sens, pentru o normalizare a situației Guvernul României a luat decia fermă de amânare a Concursul național de
intrare în Rezidențiat pentru data de 8 decembrie 2019. Conform Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, Ministerul Sănătății organizează concursul național pentru admiterea în rezidențiat pe locuri și pe
posturi, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an, iar conform calendarului stabilit anul trecut, în data de 17 noiembrie
2019 trebuia să se desfășoare sesiunea din anul acesta. Ministerul Sănătății organizează această admitere în baza unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naționale care presupune elaborarea a 7
ordine de ministru, 3 dintre acestea fiind comune MS și MEC.
Primul din ordinele comune vizează aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de Rezidențiat. Prin cel de
–al doilea se desemneaza comisia comuna centrala și comisiile locale pentru organizarea concursului de rezidențiat pe post și
pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea noiembrie 2019; (conform art. 7 din HG nr. 899/2002). Iar in cel deal treilea se aproba cifra de școlarizare la Rezidențiat.
Ministerul Sănătății a întocmit toate actele necesare, dar având în vedere că la Ministerul Educației Naționale nu a fost
numit un ministru sau ministru interimar, se află în imposibilitate de a emite aceste acte normative.
Deși
am
sperat
să
nu
ajungem
în
această
situație
și
am
sperat
că
vom
avea
un ministru al Educației în baza propunerii transmise de Premier la Președintele României, iată ca ne vedem nevoiți să luăm o
decizie de amânare a concursului pentru binele celor care doresc să se specializeze pentru a – și îngriji și ajuta semenii.
Jocurile politice nu trebuie să afecteze Sănătatea. Sănătatea nu are culoare politică.
In final, ii solicit președintelui Iohannis să nu-i mai mintă pe români! Domnule președinte, faceți comparația cu
„Guvernul dvs.”! Nu ați făcut nimic pentru români. Nu aveți niciun proiect notabil pentru România. Au trecut 5 ani degeaba.
NIMIC este titlul raportului dvs. de activitate!
Deputat
Costel Lupașcu
***
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10 Octombrie – Joia Neagră a României
Stimate colege și stimați colegi,
Opoziția a dat jos un guvern bun, care a avut rezultate pentru România. Iohannis, PNL și aliații lor pregătesc programul
de sărăcire a românilor.
10 octombrie a fost joia neagră a României. Opoziția a votat în Parlament moțiunea austerității.
Iohannis, PNL și aliații lor au aruncat țara în haos. Au dat jos un guvern bun pentru România, un guvern care a adus
creștere economică și creșterea veniturilor cetățenilor.
PNL și aliații săi nu au o viziune pentru viitorul României, iar acest lucru se va vedea în curând.
Austeritatea e singurul lucru clar pe care-l va aduce viitoare guvernare. Din păcate pentru România, va urma o perioadă
grea, cu concedieri în sistemul public, tăieri de salarii și pensii, creștere de impozite și taxe, majorări de prețuri și tarife.
Le cerem lui Iohannis și oamenilor săi să vină de îndată cu un guvern bazat pe o majoritate parlamentară clară, pentru a
evita destabilizarea țării pe termen mediu și lung.
PSD a pierdut la moțiunea de cenzură din cauza unor trădări.
Imediat ce au votat moțiunea de cenzură, PNL și aliații săi au început să împartă funcții și să se certe. Nimic bun nu-i
așteaptă pe români de la viitoarea guvernare.
PNL n-are program de guvernare, dar are deja mai mulți pretendenți la ministere.
USR a cerut din nou alegeri anticipate, în timp ce ALDE a spus clar că anticipatele trebuie evitate.
Victor Ponta s-a comportat penibil la moțiunea de cenzură, îmbrâncind parlamentari PSD și jignind liderii partidului.
Singurul scop al lui Ponta e distrugerea PSD, dar nu va reuși așa ceva.
PSD va rămâne puternic, în timp ce partidul lui Ponta se va risipi sub presiunea PNL și a lui Iohannis.
PSD nu are ce discuta cu Iohannis, cel care a încălcat Constituția și deciziile CCR. Vom continua să luptăm pentru
români din opoziție, pregătind revenirea PSD la guvernare.
Îi cerem lui Iohannis și celor care au dat jos Guvernul PSD să-și asume rapid guvernarea, fără tergiversări și justificări.
PSD va continua să lupte pentru români din opoziție. Vom critica orice greșeală a viitorului guvern, orice neglijență,
gafă sau decizie contra românilor și intereselor țării.
Avem încredere că PSD va reveni curând la guvernare, fiindcă guvernul austerității pe care-l pregătește Iohannis va
provoca rapid mari nemulțumiri în țară.
Vă mulțumesc.
Deputat
Elvira Șarapatin
***
Locuitorii orașului Sântana, sub teroarea poluării agresive a Hammerer Aluminium Industries.
De multe ori mi-ar plăcea să nu am dreptate când identific practici și cutume în societatea românească, care prin însăși
natura lor aduc lezări atât interesului național cât mai ales cetățenilor. Am pretenția că cunosc extrem de bine viața
comunităților din colegiul meu iar asta datorită contactului nemijlocit permanent cu oamenii din județul Arad.
E de notorietate faptul că întreaga regiune se află pe primele locuri în ceea ce privește incidența cazurilor de cancer iar
poluarea mediului înconjurator este, fără îndoială, unul dintre principalii factori declanșatori.
Tocmai de aceea nu pot să trec cu vederea și în consecință denunț, în cel mai înalt for al țării, o stare de fapt extrem de
gravă, care pune în pericol sănătatea locuitorilor din orașul Sântana.
Hammerer Aluminium Industries Sântana este o firmă străină care funcționează din anul 2010. Cetățenii orașului
reclamă faptul că există suspiciuni serioase că, în mod voit, se mușamalizează unele nereguli cu privire la eliminarea prin
regenerare a gazelor provocate de cele șase cuptoare de topire, întreținute cu gaz, materia primă fiind deșeurile conduse spre
reciclare. Sunt deja dovezi palpabile, video-uri și fotografii, realizate de locuitorii din Sântana ce prezintă fumul gros și negru
care iese din hornurile fabricii Hammerer Aluminium Industries Sântana, infestând practic întregul oraș. Au apărut deja și
cazuri de cancer la copii, mult peste media și incidența uzuală în regiune.
Îmi permit să citez declarația unui angajat care sub protecția anonimatului declara : „Eu cred că dacă ar ști locuitorii
acestui oraș ce aer respiră, în special după miezul nopții, către 3 – 4 dimineața, când sunt eliminate aceste gaze nu ar mai fi
nimeni încântat de cele 150 de locuri de muncă. Aerul de afară devine aproape precum cel din topitorie, el se degajă în
atmosferă, iar în jurul orelor 3 – 4 este extrem de toxic“
Mă întreb îngrijorat, chiar nu există niciun control ? Întreaga comunitate este cuprinsă de disperare, în condițiile în care
în vara anului trecut locuitorii oraşului Sântana au fost invitaţi să semneze o petiţie online pentru a forţa fabrica Hammerer
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Aluminium Industries să plece din localitate. Și iată că în ciuda revoltei cetățenești nu s-a întâmplat nimic ! Practicile
neconforme și periculoase ale firmei străine se perpetuează amenințănd viața și sănătatea întregii comunități.
În calitate de parlamentar de Arad, fac un apel la autoritățile competente de control pentru a-și lua în serios rolul de a
impune măsurile adecvate de stopare a abuzurilor Hammerer Aluminium Industries, firmă care în mod cert nu ar putea să
deruleze un genocid industrial similar în țările occidentale ale Uniunii Europene !
Vă mulțumesc
Deputat
Florin Dan Tripa
***
Fericirea fostei opoziții distruge România
Vă mulțumesc, domnule președinte,
Dragi colegi,
PNL, USR, Pro România, ALDE și PMP au înfrânt! Toate aceste partide care au fugit de construcție și solidaritate în cei
trei ani cât au stat în opoziție au scris o nouă filă în istoria neagră a României prin sistarea proiectelor de țară ale guvernării
PSD. Prin potopul funest și distructiv de minciuni, intoxicări, scenarite și dezinformări au reușit să-i atragă de partea lor pe
unii dintre colegii noștri și să le obțină sprijinul concretizat prin votul de blam dat Cabinetului Dăncilă la moțiunea de cenzură
de săptămâna trecută. Numai că, din fericire pentru PSD, doar pe câțiva dintre foștii noștri colegi social-democrați i-au păcălit,
la fel ca și pe anumite segmente ale opiniei publice!
Românii de bună-credință nu îi băga în seamă, nu îi vor gratula cu voturile mult-dorite la viitoarele confruntări
electorale, ci doar vor reacționa prompt în momentul în care toate veniturile le vor fi ciuntite, conform promisiunilor făcute de
majoritatea liderilor PNL încă de acum două luni, când preluarea guvernării era doar un vis.
Românii de bună-credință nu îi vor gira niciodată prin votul lor nici pe cei de la USR, cei care nu au timp să-și fixeze o
identitate politică proprie fiind mult prea prinși să bombardeze toate categoriile sociale cu știri false! Nu vreau să intru în prea
multe amănunte în ceea ce privește acest partiduleț amețit de visul acaparării puterii, ci doar constat o totală lipsă de scrupule
și de respect, precum și o foarte mare lejeritate să afirmi, spre exemplu, că Programul Național de Dezvoltare Locală, prin
intermediul căruia în ultimii ani s-au construit mii de școli, grădinițe, săli de sport, lucrări de infrastructură, aducțiuni de apă
potabilă și rețele de canalizare, nu este oportun pentru România! Ba mai mult decât atât, cei de la USR i-au cerut, în cadrul
consultărilor de la Cotroceni, președintelui Iohannis eliminarea PNDL.
O astfel de remarcă nu reprezintă doar un afront adresat miilor de primari din țară care au muncit pentru realizarea
acestor proiecte, ci și milioanelor de români care beneficiază de banii alocați de Cabinetul Dăncilă pentru ca satele noastre să
ajungă la nivelul celor din țările dezvoltate ale Uniunii Europene! Însă de ce le-ar păsa celor de la USR dacă ei sunt preocupați
doar de minciună, dezinformare și distrugere, nu de solidaritate, construcție și adevăr, așa cum ar fi normal?! Să nu uităm că
USR nu s-a sfiit ca în anumite momente să se poziționeze și să lupte împotriva intereselor românilor și chiar ale României!
Aceeași întrebare retorică privind moralitatea și consecvența politicienilor probabil că majoritatea românilor și-o pun și
în ceea ce-i privește pe ceilalți senatori și deputați de la ALDE, până mai ieri partenerii PSD de guvernare! Să nu mai luăm în
discuție nici așa-zisa corectitudine și verticalitate principială a foștilor noștri colegi social democrați, cuprinși de mirajul unui
melanj ideologic servit de Victor Ponta cu care i-a atras la Pro România!
Chiar dacă, cel mai probabil, nu va mai accede niciodată în Parlament pentru că nu ar mai trece pragul electoral,
conform tuturor sondajelor de opinie realizate de la finele lui 2016 și până în prezent, și PMP se alătură celor care au votat, cot
la cot, nu doar moțiunea de cenzură, ci s-au exprimat clar și răspicat, anterior, și împotriva majorării salariilor, pensiilor și
alocațiilor copiilor!
Cu toate astea, în ciuda jocurilor funeste de culise care au dus la îndepărtarea PSD de la guvernare, partidul nostru
rămâne, în continuare, cea mai puternică formațiune politică din România!
Sunt convins că Partidului Social Democrat va găsi resursele necesare, după cum a făcut-o și în trecut, când a mai
ocupat băncile opoziției în Parlament, și că le va creea românilor un viitor mai bun! Nu în viitorul mult prea îndepărtat, ci cel
de după alegerile prezidențiale din noiembrie.
Noi, cei de la PSD, suntem și mai uniți, mai determinați, mai ambiționați să luptăm pentru victorie, pentru țară și pentru
fiecare român!
Vă mulțumesc!
Deputat
Ștefan Mușoiu
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Declarație politică
Forța pe care o avem acum ne vine din hotărâre și din bună-credință. Așa va fi în fiecare zi de guvernare PNL.
1. Am demis Guvernul PSD și pe Viorica Dăncilă prin moțiunea de cenzură.
2. Am intrat în linie dreaptă pentru un nou guvern și pentru o nouă majoritate parlamentară.
Aceste două victorii nu ar fi fost posibile fără curaj, fără efort, fără încrederea totală în România profundă și onestă.
Pornim pe un nou drum cu aceeași încredere, cu sprijinul celor 6,5 milioane de români care au spus DA la referendum, cu
Președintele Klaus Iohannis, cu perspectiva de a construi o majoritate funcțională în Parlament, cu un proiect de guvernare
eficientă, cu sprijinul fiecăruia dintre dumneavoastră, al liberalilor.
Klaus Iohannis și PNL au dus una dintre cele mai dure lupte politice din ultimii 30 de ani. România a fost în fiecare zi
sub asediu. Democrația și Statul s-au aflat sub asaltul permanent al PSD care a avut un singur scop: acapararea României prin
pârghii legislative, paralizarea instituțiilor pentru proliferarea infractorilor aliniați în spatele liderilor lor. Cu bună știință, au
ratat toate șansele de dezvoltare ale României și au secătuit-o de resurse, pentru că și-au dorit totul doar pentru ei. S-au agățat
de putere, în final, cu o încrâncenare pe care n-am mai văzut-o niciodată la vreun partid.
Cu moțiunea de cenzură și cu perspectiva unei guvernări PNL, s-a terminat definitiv cu acest comportament politic în
România.
Ne-am angajat să curățăm instituțiile de tarele pesedismului. Președintele Klaus Iohannis a luptat în fiecare zi de mandat
pentru a apăra instituțiile statului de drept, prin pârghiile constituționale. În Parlament, PNL a folosit toate mijloacele legale pe
care le-a avut la dispoziție pentru a apăra rolul democratic al legislativului. Statul trebuie reconstruit însă din temelii și pus la
dispoziția oamenilor, așa cum se întâmplă în orice țară normală. Este o urgență!
Nu uităm nicio secundă că DA la referendum nu înseamnă numai România fără PSD. Înseamnă justiție dreaptă, instituții
funcționale, dezvoltare economică, educație, servicii de sănătate, autostrăzi, mediu de afaceri solid, siguranță pentru cetățeni.
Toate acestea trebuie reconstruite pe temelii trainice. Sunt, totodată, coordonate ale normalității. Ale acelei Românii normale
pe care ne angajăm să o clădim împreună cu Președintele Klaus Iohannis.
Primul pas a fost făcut. Suntem conștienți de așteptările pe care le au oamenii de la noi. Și tocmai pentru că le-am simțit
susținerea în fiecare moment, tocmai pentru că împărtășim cu ei dorința de a construi bine în țară, tocmai de aceea le vom
spune că nu putem schimba România în câteva luni sau într-un an.
Până la următoarele alegeri, un guvern PNL susținut în Parlament, cu Președintele Klaus Iohannis drept partener, va
cupla România la tubul de oxigen de care are musai nevoie pentru a ieși pe termen scurt timp impas. Vom avea obiective clare
și vom acționa cât se poate de repede pentru a corecta acele măsuri care afectează viața oamenilor și paralizează instituțiile.
Însă nu vom promite marea cu sarea, așa cum au obiceiul alți politicieni.
Oamenii trebuie să știe că o reconstrucție de amploare și durabilă se face într-un mandat întreg.
Deputat
Raluca Turcan
***
Medicina de familie, tratată mereu cu ”ocaua mică”
Doamnelor și domnilor, stimați colegi,
Am atras de mai multe ori atenția că România se află printre ultimele locuri din Europa în ceea ce privește rețeaua
medicinei de familie. În toate țările civilizate, aceasta este privită cu responsabilitate, ca prima verigă a unui sistem sanitar
funcțional, cu cea mai mare adresabilitate. Un sistem de asistență medicală primară funcțional, înseamnă prevenție, înseamnă
mai puțini pacienți care ajung în ambulatoriile de specialitate, la spital sau la unitățile de primiri urgențe. Înseamnă, în egală
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măsură, pacienți supravegheați, care își primesc tratamentul și care sunt îndrumați spre consult de specialitate, imediat ce sunt
observate anumite simptome.
Stimați colegi, la finalul săptămânii trecute, medicii de familie din România s-au întâlnit și au dezbătut din nou pe
marginea problemelor cu care se confruntă. Cea mai serioasă rămâne, de ani de zile, subfinanțarea, pentru că cei care s-au aflat
la Palatul Victoria au refuzat să înțeleagă că alocările pentru medicina de familie sunt o investiție și nu o cheltuială. Cele peste
11.000 de cabinete ale medicilor de familie primesc fonduri insuficiente, lucru recunoscut chiar de Ministerul Sănătății. În
plus, veniturile personalului medical din asistența primară sunt mult mai mici decât cele ale medicilor și asistenților care
lucrează în spitale sau în alte segmente ale sistemului public de sănătate, ceea ce înseamnă o inechitate și o discriminare.
Studiile realizate de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie arată că, pentru o funcționare corectă a
sistemului, ar fi necesară alocarea unui procent de minimum 9% din Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate. În
prezent, în România, procentul alocat medicinei de familie nu depășește 6% din totalul fondurilor alocate sănătății, și
reprezintă mai puțin de jumătate față de media europeană de 13%. Mai mult, tinerii medici, cei care ar putea intra în sistem, nu
beneficiază de nicio facilitate pentru dotarea cabinetelor, pentru amenajarea acestora, în ciuda numeroaselor promisiuni. Una
dintre ultimele variante vehiculate a fost accesarea unor credite, din care să-și plătească inclusiv asistenta medicală, fapt
nemaiîntâlnit nicăieri în Europa.
Stimați colegi,
Pe fondul lipsei de atractivitate, criza de medici de familie nu a mai putut fi evitată în România. A devenit o realitate
care se adâncește în fiecare zi. Sunt peste 500 de comunități, în special rurale, care nu au medic de familie. Numărul de medici
de familie, raportat la 100.000 de locuitori, devine tot mai mic. Iar în următorii ani, lucrurile se vor complica și mai tare, în
condițiile în care media de vârstă a acestei categorii de specialiști este 55 de ani. Mă întreb și vă întreb: cum va arăta asistența
primară peste 10 – 12 ani, când acești oameni vor ieși la pensie?
O întrebare pe care se pare că doar noi ne-o punem, nu și cei care ar trebui să fi luat decizii în baza unor previziuni.
Responsabilii din Ministerul Sănătății par să nu se uite nici pe statistici, nici pe analize, așa că au decis pentru acest an să
scoată la rezidențiat, pentru medicii de familie, cu 300 de locuri mai puține decât anul precedent. În fața unor astfel de evidențe
nu îți rămâne decât să te întrebi, din nou: iresponsabilitate crasă? Incompetență? Sau, pur și simplu, rea-voință? Indiferent care
ar fi răspunsul, probabil câte ceva din fiecare, un lucru este cert: cei care au de suferit sunt pacienții, cărora li se îngrădește
accesul la servici medicale, garantat de Constituție! Tot ei au de suferit din cauza numărului mic de medici, care sunt nevoiți să
consulte tot mai mulți pacienți.
Ținând cont de toate acestea, poate că a venit momentul să se renunțe la ”ocaua mică” atunci când vine vorba despre
medicina de familie și să fie tratată cu responsabilitate, așa cum românii, indiferent că vorbim despre pacienți sau despre
cadrele medicale, au și ei dreptul!
Vă mulțumesc,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Demiterea „Guvernul Dăncilă” – o oportunitate de dezvoltare pentru România
Dragi colegi,
Joi, 10 octombrie 2019, „Guvernul Dăncilă” a fost demis în mod democratic prin votul favorabil dat moțiunii de
cenzură. Astfel s-a pus capăt unei guvernării în care simplificarea, deschiderea, transparența, stabilitatea, predictibilitatea,
respectul față de cetățeni, profesionalismul, performanța, încrederea și echitatea – principii frumos enunțate, la nivel teoretic,
în „Programul de Guvernare 2018-2020” al PSD – au fost înlocuite cu opusele lor. „Moștenirea” guvernării PSD lasă România
într-o stare de anomie statală.
O serie de imperative se nasc la adresa guvernării PSD: unde sunt sutele de kilometrii de autostrăzi? Unde este
Autostrada A8? Unde sunt spitalele regionale? Unde sunt investițiile în infrastructură, transporturi, energie, agricultură, etc.?
De ce ne pleacă tinerii din țară? Poate că PSD-ul ar trebui să ne dea răspunsurile înainte să elibereze birourile din Palatul
Vctoria și din ministere.
Faptul că moțiunea de cenzură a trecut nu constituie în nici un caz un motiv de bucurie, ci unul de analiză profundă, în
care trebuie stabilite obiective tangibile, astfel încât să putem satisface nevoile cetățenilor. Responsabilitatea pe care și-a
asumat-o PNL nu este deloc ușoară, având în vedere configurația politică din Parlamentul României, dar rămânem fermi în
afirmațiile noastre de a schimba România în bine. PNL a demonstrat că implicându-se și găsind înțelegere la toate partidele și
formațiunile politice din opoziție poate opera schimbarea.
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Nutresc convingerea că PNL nu va iniția demersuri legislative reprobabile, de genul OUG 13 din domeniul Justiției sau
OUG 114 din domeniul bugetar-fiscal, și se concentra pe nevoile stringente ale populației.
În fond, nu este vorba despre învingători și învinși, ci despre a munci în folosul cetățenilor, transparent și cu seriozitate,
astfel încât cetățeanul să se afle în centrul acțiunilor noastre.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Forța unității
Stimaţi colegi,
Rezultatul alegerilor europarlamentare a dovedit că PSD-ul și-a pierdut orice urmă de încredere din partea românilor.
Încă din acel moment, Partidul Național Liberal a fost singurul care a anunțat public că este pregătit să preia în orice moment
guvernarea.
Primul pas a fost făcut săptămâna trecută prin votarea moțiunii de cenzură. Doresc să vă mulțumesc tuturor celor care
ați votat finalul unei guvernări dezastruoase, care ati demonstrat forța unității pentru realizarea unui obiectiv comun, și să vă
spun că acesta este doar începutul unei reconstrucții lungi și dificile. Corupția, hoția și incompetența au otrăvit instituțiile
publice în ultimii ani, producând consecințe grave pe termen lung.
Acest nou guvern are nevoie de sprijinul tuturor, Parlament, Guvern, societate civilă, cetățeni, pentru a putea realiza
ceea ce își propune, pentru a face bine României. Din păcate, propaganda PSD-istă a pornit răspândirea minciunilor, cum că,
PNL-ul va tăia pensii, salarii și va da afară sute de mii de oameni. Vă asigur că acestea sunt doar minciuni ale unor oameni
disperați ce nu conștientizează faptul că românii s-au săturat de ei. Dimpotrivă, Partidul Național Liberal este preocupat de
continuarea investițiilor prin Programe de dezvoltare locală şi atragerea de finanțări europene pentru proiecte care contribuie la
bunăstarea românilor muncitori și cinstiți. Singurii care au a se teme sunt cei care au umplut inutil instituțiile statului și le-au
parazitat exclusiv pe criterii politice. PNL va reduce numărul de ministere de la 27 la 15-16, pentru a reduce consturile și a
crește eficiența. Noi nu trebuie să înlocuim pesediștii cu peneliști doar că sunt de-ai noștri, trebuie să înlocuim pesediștii cu
oameni cinstiți, competenți şi determinați, care pun preț pe interesul public. Pentru noul guvern, prioritatea imediată va fi să
asigure un minim de deficit la închiderea anului financiar și să întocmească proiectul de buget pe anul 2020. O distribuție
echitabilă, dar mai ales corectă a banilor publici, este prioritară pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor statului.
Stimați colegi, ne aflăm într-un moment pe cât de important, pe atât de dificil. Guvernarea PSD lasă drept moștenire o
gaură uriașă în buget, o inflație galopantă şi cu domenii cheie precum educația, sănătatea sau infrastructura într-o stare jalnică.
Partidul Național Liberal și-a asumat guvernarea în aceste circumstanțe dificile pentru că este un partid responsabil, şi aşteaptă
aceeaşi atitudine constructivă din partea celorlalte partide politice.
Cred sincer că România a primit o șansă în plus. Vă invit să vă alăturați acestui nou proiect pentru țara noastră pentru
că, așa cum spunea un vechi slogan al fostului partid de guvernare, România chiar merită mai mult, iar copiii noștri merită să
trăiască într-o Românie normală!
Deputat
Florica Cherecheş
***
Bilanţ pe mediu la trei ani de guvernare PSD: măsurile propuse au rămas doar pe hârtie
Domnule președinte, stimați colegi,
De la preluarea mandatului de deputat, am adresat constant întrebări şi interpelări cu privire la probleme punctuale ce au
vizat domeniul protecţiei mediului, având în vedere, pe de o parte, obligaţiile României asumate prin Tratatul de aderare, iar pe
de altă parte, grija pentru sănătatea oamenilor şi a factorilor de mediu.
După trei ani de guvernare şi tot atâtea guverne aduse la Palatul Victoria de către PSD, constat că răspunsurile ambigue
şi fără fundament primite de-a lungul timpului de la miniştrii ce s-au perindat la Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi
Pădurilor reflectă întocmai situaţia actuală a acestui domeniu – măsurile propuse în Programul de guvernare de către PSD au
rămas în proporţie de 90% doar pe hârtie, în detrimentul oricărui progres ce ne-ar fi putut proteja de situaţiile de infringement,
cărora va trebui să le facem faţă în perioada următoare.
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Astfel, toate proiectele de mediu finanţate din fonduri europene înregistrează întârzieri în implementare, din cauza
deficitului capacităţii administrative şi insuficientei pregătiri a proiectelor, existând riscul de dezangajare a fondurilor alocate.
Termenele asumate pentru conformarea cu obiectivele de asigurare a apei potabile şi a conectării la reţelele de canalizare şi
epurare a apei uzate sunt depăşite deja cu aproape un an. Deşi PSD a aprobat Planul naţional de gestionare a deşeurilor încă
din decembrie 2017, instrumentele de implementare a măsurilor şi legislaţia subsecventă lipsesc, astfel că România tinde să nu
îşi îndeplinească obiectivul de reciclare de 50% din deşeurile municipale până în 2020. Reţeaua Natura 2000 nu a fost
finalizată, iar monitorizarea poluării aerului este considerată un „eşec sistemic”, motiv pentru care România a primit scrisori de
punere în întârziere. Calitatea aerului lasă de dorit şi este o necunoscută pentru populaţie, transparenţa privind aceste date fiind
zero. Nu se cunoaşte încă nici adevărata dimensiune a tăierilor ilegale de păduri, în timp ce operaţionalizarea sistemului
informatic integrat de urmărire a materialului lemnos SUMAL a fost amânată pentru iulie 2020, deşi Guvernul PSD se
angajase ca acesta să fie complet funcţional din octombrie 2017. Hotărârile de guvern pentru exproprierea de terenuri în
vederea plantării de perdele forestiere au fost aprobate încă din toamna anului trecut, însă lucrările din primăvara anului 2019
au acoperit doar 15 km, deşi România are nevoie de 1700 km de perdele forestiere.
Stimați colegi,
Am enumerat mai sus doar o parte a aspectelor cuprinse în Programul de guvernare al PSD pe domeniul mediu, care nu
pot fi caracterizate decât drept „nerealizate”. Nu am făcut această analiză pentru ca mai târziu să putem invoca „greaua
moştenire” lăsată de PSD, ci pentru a conştientiza că, dincolo de acest clişeu, e nevoie de un efort susţinut şi o implicare activă
pentru a repara ceea ce PSD lasă în urmă, fără nicio remuşcare.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Bilanțul unei guvernări rușinoase și păguboase pentru România
Domnule preşedinte, stimate colege, stimaţi colegi,
Am face o mare greșeală dacă acum, în momentul schimbării echipei de la Palatul Victoria, am da uitării ultimii șapte
ani și jumătate de umilințe și înapoiere la care ne-au supus guvernele instalate de PSD. Chiar dacă Guvernul Dancilă a fost
demis joi ca urmare a adoptării moțiunii de cenzură, nu trebuie să însemne că actele și faptele săvârșite de numeroasele
cabinete PSD, de sutele de miniștri și secretari de stat incompetenți, de miile de activiști habarniști angajați în funcții călduțe
pe bani mulți, ar trebui uitate. Dimpotrivă, modul în care aceștia au înșelat încrederea românilor ne obligă să facem o evaluare
la sânge a tuturor pierderilor pe care le-a suferit țara noastră în această perioadă. 7 ani și jumătate cu PSD la guvernare au
însemnat 7 ani și jumătate de șanse ratate pentru România, au însemnat tot atâția ani de mers înapoi, nu înainte. Joi, 10
octombrie, s-a încheiat o pagină neagră din istoria tinerei noastre democrații.
Tot ceea ce s-a câștigat în ani de zile în planul politicii externe, inclusiv prin eforturile Președintelui Klaus Iohannis, a
fost distrus de PSD. Să nu uităm cum Viorica Dăncilă a promis mutări de ambasade, deși nu avea nicio atribuție în acest sens,
cum a nominalizat două persoane cu grave probleme de integritate pentru funcția de comisar european, deși ar fi trebuit să știe
că acestea vor fi respinse. Să nu uităm că liderii PSD nu mai sunt primiți în aproape nicio cancelarie parteneră, iar România,
sub conducerea lor, a obținut eticheta de țară coruptă, de țară eșuată, de țară pe care nu poți conta.
În plan economic, deficitul bugetar de 22 de miliarde de lei acumulat în primele 8 luni din acest an reprezintă unul
dintre cadourile otrăvite pe care le lasă guvernarea PSD următorului guvern. Deficitul comercial care a explodat la peste 10
miliarde de euro până la finalul lunii august constituie o problemă urgentă pentru care viitorul guvern trebuie să găsească
soluții. Scoaterea sutelor de primării din colapsul financiar în care le-a aruncat echipa Dragnea-Vâlcov-Teodorovici-Dăncilă
reprezintă o altă mare provocare pentru viitorul guvern. Recredibilizarea justiției, întărirea siguranței cetățenilor sau eliminarea
privilegiilor pe bani publici sunt alte priorități la care viitorul cabinet PNL va trebui să găsească în cel mai scurt timp cele mai
bune soluții. Rezolvarea transportului pentru elevi, organizarea examenului de rezidențiat, asigurarea manualelor școlare,
modernizarea școlilor fără toalete și multe altele se găsesc în lista lungă a problemelor moștenite de la guvernanții PSD.
Românii trebuie să știe că PSD a lăsat visteria țării goală și, pe deasupra, a mai lăsat și împrumuturi de peste 125 de
miliarde de lei, făcute în ultimii 7 ani. Românii trebuie să știe că PSD ne-a adus în situația în care riscăm să pierdem peste 6
miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile, pentru care nici măcar proiecte nu au transmis la Bruxelles. Vreme de
7 ani și jumătate, PSD a risipit tot ceea ce se acumulase cu greu înainte. Mai grav este faptul că multe măsuri toxice vor
continua să producă efecte negative și în anii următori, fie ca urmare a prevederilor Ordonanței 114, fie ca urmare a altor
măsuri legislative, pe care va trebui să le eliminăm.
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Viorica Dăncilă a plecat, însă efectele proastei ei guvernări rămân, iar Guvernul PNL care v-a fi instalat în perioada
imediat următoare va trebui să repare tot dezastrul pe care l-a lăsat în urmă. Misiunea acestuia va fi una extrem de dificilă, însă
PNL a dovedit că este cel mai responsabil partid politic din România acceptând să-și asume guvernarea într-un context politic
și economic extrem de dificil, cu unicul scop de a oferi țării noastre șansa de a se îndrepta spre starea de normalitate mult
așteptată.
Vă mulţumesc!
Deputat
Dănuţ Bica
***
Un moment decisiv pentru stabilitatea României
După trei ani de luptă împotriva mașinăriei PSD, pornită să distrugă țara, s-a reușit, prin ralierea forțelor din opoziție, o
victorie de anvergură, care anunță un nou început. Moțiunea a avut finalitatea scontată, reușind să adune în jurul său opoziția
parlamentară, grație efortului liberalilor și sprijinului șefului statului, președintele Klaus Iohannis. Începe perioada de
reconstrucție, pentru care PNL rămâne deschis colaborării celor care au susținut moțiunea. Nu trebuie să uităm că, deși cu
guvernul PSD a picat, acest partid deține încă frâiele puterii.
În aceste condiții, PNL este pregătit să își asume guvernarea, cu toate riscurile aferente acestui gest. Într-o Românie
distrusă de PSD, știm că acest act va fi foarte dificil. Pentru PNL, miza o reprezintă asigurarea stabilității țării.
Prioritățile noastre sunt foarte clare: România are nevoie de stabilitate internă, pentru a asigura buna funcționare a
statului și pentru a corecta măsurile aberante luate de PSD, inclusiv pentru elaborarea bugetului pentru anul viitor. A doua
prioritate este onorarea obligațiilor asumate la nivel extern și propunerea unui comisar european capabil, care să reprezinte
competent România și să fie bine primit la Bruxelles. Cea de-a treia prioritate o constituie reclădirea relațiilor de încredere cu
UE și partenerii euroatlantici, prin reașezarea României pe făgașul statului de drept, respectarea acordurilor asumate și urmarea
căii proeuropene.
Lupta contra PSD nu s-a încheiat, nici din partea noastră, nici din partea celorlalte partide de opoziție. Diligențele pe
care le facem pentru revenirea țării la normalitate au nevoie însă de validarea cetățenilor, la viitoarele alegeri, pentru realizarea
unei majorități puternice în Parlament. Doar așa poate fi susținut un guvern care să construiască acolo unde PSD și ALDE au
distrus. De aceea, opoziția este obligată să reconsolideze România.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Dura lex sed lex: După faptă şi răsplată!
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Având în vedere gravitatea infracțiunilor de furt și furt calificat, împăcarea părţilor, cu consecința dispunerii unei soluții
de clasare în faza de urmărire penală sau de încetare a procesului penal în faza de judecată, nu era posibilă, potrivit vechiului
Cod Penal.
Legiuitorul a acceptat, totuşi, o singură excepţie, care făcea posibilă împăcarea părților doar în cazul infracțiunii de furt
calificat comisă între soți sau între rude apropiate, ceea ce presupunea o gravitate mai redusă.
Cu toate acestea, artizanii noului Cod Penal au făcut posibilă împăcarea părților în faza de urmărire penală sau în faza de
judecată (până la începerea cercetării judecătorești), deși gravitatea infracțiunilor este deosebit de mare.
Astfel, în Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în Monitorul Oficial nr. 757, din 12 noiembrie 2012, la Capitolul II, punctul 23 al articolului 245 modifică şi
completează articolul 231 din noul Cod penal, exonerând de răspundere penală, în cazul împăcării părţilor, nu numai pe autorii
faptelor săvârşite între membrii de familie de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu
persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, ci şi pe cei ai faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c)
şi art. 230.
Cu alte cuvinte, începând cu data de 1 februarie 2014, autorii unor infracțiuni de o gravitate deosebită ca furtul simplu
(art. 228 Noul Cod penal), furtul calificat, săvârșit într-un mijloc de transport în comun, ori în timpul nopții, de către o
persoană mascată, deghizată sau travestită, sau prin efracție, escaladare ori prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau a
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unei chei mincinoase şi chiar prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere (art. 229 alin. 1 Noul Cod
penal), furtul calificat săvârșit prin violare de domiciliu sau sediu profesional ori de către o persoană având asupra sa o armă
(art. 229 alin. 2 Noul Cod penal) sau furtul în scop de folosință (art. 230 Noul Cod Penal) pot scăpa de răspunderea penală prin
împăcarea părților.
Profesioniştii dreptului penal arată că, deşi numărul acestor infracțiuni contra patrimoniului este deosebit de mare, în
practică, prin posibilitatea de încetare a procesului penal ca urmare a împăcării părților, este încurajată tocmai comiterea
acestor infracțiuni.
Din aceste considerente, mobilizarea polițiștilor, procurorilor şi judecătorilor în cazul acestor infracțiuni este foarte
mare, necesitând resurse umane și materiale însemnate, pentru ca, după luni de investigații efectuate de organele de urmărire
penală, toată munca acestora să fie lipsită de eficiență printr-o simplă împăcare a părților. Este evident că, sub umbrela unor
astfel de prevederi legale, inculpații care comit asemenea infracțiuni vor avea interesul să se împace doar în cazul celor
demontate prin probe certe, existând posibilitatea reală ca, pentru restul fărădelegilor, făptuitorii să rămână nepedepsiți.
Mai mult, în unele dintre situații, banalele infracțiuni de furt calificat degenerează în fapte mult mai grave, chiar tâlhării
sau omoruri.
De altfel, o statistică privind infracţiunea de furt calificat, a relevat faptul că, doar în semestrul I 2019, la nivelul
Ministerului Public s-au adoptat soluţii de clasare într-un număr de 3932 cauze prin împăcarea părţilor, iar în alte 604 cauze
prin retragerea plângerii prealabile, acestea depăşind cu mult numărul inculpaţilor trimişi în judecată pentru această infracţiune
în semestrul I al anului 2019, respectiv 2871.
Conducerea acestei instituţii a sesizat că se înregistrează o tendinţă de scădere continuă a numărului inculpaţilor trimişi
în judecată, mai mică însă decât a procentului de creştere a numărului soluţiilor de clasare prin împăcarea părţilor şi retragerea
plângerii prealabile şi concluzionează că, prin urmare, criminalitatea în materie nu a scăzut, însă s-a redus fermitatea reacţiei
sistemului judiciar faţă de acest fenomen.
Din aceste considerente, este imperios necesară modificarea şi completarea corespunzătoare a Art. 231 din Legea nr.
286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, astfel încât doar faptele de furt, furt calificat şi furt în scop de folosinţă săvârşite
între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată
sau este găzduit de aceasta, să se pedepsească numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părților să
conducă la înlăturarea răspunderii penale.
În celelalte situaţii, chiar dacă va fi dură, legea trebuie aplicată: După faptă şi răsplată!
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
PSD și politica pământului pârjolit!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Joi, 10 octombrie, prin votul parlamentarilor responsabili, a fost înlăturat cel mai toxic și cel mai rușinos guvern din
ultimii 30 de ani. Joi, Partidul Național Liberal și opoziția unită au pus capăt unei guvernări păguboase, unei guvernări a
șanselor ratate pentru români și pentru România. Joi, cetățenii au putut să vadă cu ochii lor cine ține la România și cine a stat
în scaun și a spus – prezent, dar nu votează. Printre aceștia s-au aflat și 4 parlamentari suceveni, 3 de la PSD și unul care nu
mai știe în ce partid este, de la cât s-a plimbat prin partide.
Cert este faptul că, cu un PSD sinistru la putere, am pierdut cu toții 3 ani în care am fi putut să dezvoltăm România, să o
aducem mai aproape de nivelul de viață din Uniunea Europeană. Am pierdut 3 ani cu ultimul regim PSD și 7 ani de când PSD
a preluat efectiv conducerea țării. Nimic nu s-a construit, nimic trainic nu a rămas în urma PSD, deși s-au bucurat de un
context economic favorabil. Tot ceea ce putem constata după acest calvar este faptul că România este mai datoare cu peste 125
de miliarde de lei, că peste 6,4 miliarde de euro stau necheltuiți în sertarele Uniunii Europene, că spitalele regionale nu mai
sunt nici măcar promisiuni și că autostrăzile au devenit eșecul cel mai rușinos al țării noastre.
Stimați colegi,
Guvernul care se va instala în cel mai scurt timp la Palatul Victoria are obligația să facă un audit total al instituțiilor pe
care urmează să le conducă. Fiecare ministru are obligația să prezinte românilor prăpădul pe care l-au lăsat în urmă 3 guverne
PSD, peste 80 de miniștri, peste 200 de secretari de stat și mii de rude și prieteni politici, cocoțați în funcții extrem de bine
plătite!
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Fiecare român are dreptul să știe ce au lăsat în urmă cei din PSD! Să vadă cum au prăpădit resursele financiare ale
instituțiilor pe călătorii inutile în străinătate, pe cabine de duș cu telefon, pe limuzine de lux pe care le-au folosit numai în
interes personal, pe cheltuieli de protocol și pe alte prostii, în condițiile în care mii de școli nu au toalete corespunzătoare, în
zeci de spitale mișună gândacii, pe toate drumurile au apărut gropile, ca ciupercile după ploaie. Niciun PSD-ist nu mai trebuie
și nu mai poate ascunde minciuna despre jaful făcut asupra bugetului, asupra companiilor de stat, asupra avuției românilor.
Numai în primele opt luni ale anului s-au acumulat 22 de miliarde de lei lipsă de la buget.
Am toată încrederea că Guvernul PNL condus de Ludovic Orban va face curățenie totală în instituțiile publice, iar banii
colectați de la cetățeni, prin impozite și taxe, să se întoarcă, așa cum este firesc, tot la cetățeni prin investiții publice de cea mai
bună calitate. Așa trebuie și așa va fi o guvernare normală!
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Daia, oaia și beleaua din agricultură!
Domnule președinte, doamnelor și domnilor,
Guvernul rușinii naționale a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PNL! În urma lor, guvernele PSD au lăsat o
țară prăduită, săracă și subdezvoltată, mai îndatorată cu sute de miliarde de lei, cu un deficit comercial de peste 15 miliarde de
euro într-un singur an, fără niciun km nou de autostradă construit de la zero, fără școli moderne, fără spitale noi, fără un mediu
de afaceri mai puternic. Guvernul rușinii naționale a împins cu forța peste granițele țării sute de mii de tineri, care au fugit de
țara lor, coruptă până în măduva oaselor, care sub guvernările PSD nu le-a oferit nicio șansă, nicio perspectivă pentru o viață
mai bună. În data de 26 mai, românii au dat semnalul cel mai clar că trebuie să scăpăm țara de PSD, iar în 10 octombrie PNL a
început acest proces, prin demiterea celui mai păgubos guvern din istorie.
Stimați colegi,
În prima zi de la instalarea noului guvern, țara întreagă are nevoie de un audit până la ultima structură a statului român,
care funcționează din bani publici! Guvernul are această obligație față de români, adică are datoria să le prezinte oamenilor
strarea jalnică în care PSD a dus țara, dezastrul economic din instituții și deprofesionalizarea la care s-a ajuns în orice structură
etatică.
Din păcate pentru România, una dintre țările cu cel mai bun potențial agricol din Uniunea Europeană, a fost pedepsită de
PSD să aibă cel mai sinistru ministru al agriculturii, în persoana lui Petre Daea!
3 ani, da, 3 ani neîntrerupți, pe Petre Daea nu l-a deranjat nicio remaniere, nicio schimbare de guvern, nici măcar
încarcerarea lui Dragnea ca să facă și el ceva bun pentru agricultura românească. După ce a fost demis, odată cu Guvernul, se
laudă că el este cel care a plătit subvenții pentru agricultori! Asta da nesimțire. Subvențiile nu vin de la Daea, ci de la Uniunea
Europeană! Daea nu a făcut decât să ceară fermierilor să plătească impozit pe subvențiile primite de la UE, deși se lăudase că
elimină impozitul pe subvenții. Dacă ar fi fost corect, Daea ar fi trebuit să ia la mână cele 3 programe de guvernare din ultimii
trei ani pe care el le-a scris și își ceară scuze fermierilor pentru că nu a făcut nimic pentru investițiile în domeniul agricol!
Scutirile de impozite pentru terenurile lucrate le-a uitat. Stimulente fiscale pentru achiziția de tractoare sau utilaje nu s-a mai
întâmplat! Irigații până la tarla nu s-au mai realizat! Depozite noi pentru cereale sau pentru legume și fructe, astfel încât
fermierii să nu mai vândă produsele la capătul tarlalei, la preț de nimic, nu s-au făcut! Efectivele de bovine au scăzut! Cu Petre
Daea ministru, aproape jumătate de milion de porci au fost eutanasiați, din cauza pestei porcine! PSD ne lasă moștenire încă
peste o mie de focare de pestă, pentru care nu a mișcat un deget ca să elimine această epidemie!
Sub guvernarea mincinoasă a PSD și cu o agricultură condusă de Petre Daea, România importă aproape 70% din
mâncarea care ajunge pe mesele românilor. Cu Petre Daea la conducerea agriculturii, economia României continuă să exporte
materii prime la preț de nimic și importă produse finite la preț de lux și calitate de dorit. Cu Petre Daea ministru, până și oaia a
suferit!
Cred cu toată puterea că viitorul guvern liberal va acorda toată atenția sectorului agricol din România, care are un
potențial enorm și care poate conduce la creșterea economică a țării noastre, pe baze solide, sustenabile.
Vă mulțumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
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Măsuri urgente ce trebuie implementate de Guvernul liberal!
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar singurul partid politic responsabil, care și-a anunțat intenția de a
guverna în aceste momente dificile este Partidul Național Liberal. Așa cum a afirmat și Președintele Klaus Iohannis, acest
guvern va fi un guvern de tranziție, deoarece PNL va primi adevărata legitimitate de la cetățeni cu ocazia alegerilor
parlamentare de anul viitor.
Chiar dacă PNL va guverna țara în anul care urmează, neavând în Parlament o majoritate liberală, acest lucru nu
înseamnă că Guvernul nu trebuie să nu pună în aplicare mai multe măsuri prin care să corecteze erorile majore făcute de PSD.
PNL trebuie să înceapă să repare stricăciunile făcute de PSD și de cele mai slabe guverne din istoria post-decembristă.
Înainte de toate, chiar dacă bugetul este făcut praf, iar deficitul bugetar a urcat la 27 de miliarde de lei în numai 10 luni,
Guvernul PNL trebuie să deblocheze de urgență toate șantiere blocate de PSD, adică să reînceapă lucrările la autostrăzi, la
centuri ocolitoare, la modernizarea de căi ferate, la renovarea de școli și spitale. Va fi o sarcină extrem de grea, atâta vreme cât
PSD a epuizat aproape toate resursele financiare ale statului!
În al doilea rând, Guvernul PNL trebuie să aibă curajul să redea încrederea în instituțiile statului român. Creșterea
performanței instituțiilor, curățarea acestora de activiști de partid care iau salarii și nu muncesc, restabilirea colaborării între
autorități, debirocratizarea și informatizarea relațiilor cu cetățeanul trebuie să fie procese demarate în cel mai scurt timp.
Instituțiile publice funcționează pe banii cetățenilor și trebuie puse să muncească în interesul cetățenilor.
De asemenea, Guvernul PNL are obligația de a face cunoscut cetățenilor dezastrul lăsat în urmă de incompetenții din
PSD. Oamenii trebuie să știe cum și-au bătut aceștia joc de banii publici și în ce situație au dus țara. Altfel, există riscul ca unii
să creadă incorect că Dăncilă a fost un prim-ministru bun!
Nu în cele din urmă, Guvernul liberal trebuie să elimine toate acele acte normative care au scumpit viața românilor și
care au erodat standardul de viață. Rezolvarea transportului pentru elevi, tipărirea manualelor școlare, organizarea examentului
de rezidențial, trimiterea de proiecte la Bruxelles pentru a atrage fondurile gratuite sunt alte provocări la care noul guvern
trebuie să găsească urgent soluții. Am toată încrederea că, în numai câteva luni, românii vor face diferența între incompetența
PSD din ultimii 7 ani și jumătate și România normală și prosperă adusă de PNL.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Democrația a triumfat, PSD-ul a plecat!
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Ziua de joi, 10 octombrie 2019, va rămâne o zi istorică pentru democrația românească post-decembristă. Va fi amintită
drept ziua în care poporul român, prin reprezentanții săi, a trimis acasă cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodată această
țară. Am demonstrat că nu numai PSD își poate da jos guvernele, ci și Opoziția, unită sub idealul salvării acestei țări din
mâinile unei cleptocrații, o poate face. În fond, nici nu trebuia să se ajungă la o moțiune de cenzură, votul din 26 de mai și
rezultatul referendumului, inițiat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, fiind un semnal mai mult decât clar pentru
răposatul guvern că românilor li s-a umplut paharul. PSD nu mai avea legitimitatea de a guverna, dar s-a ținut cu dinții de
putere, pentru că tot ce a făcut acest partid, în aproape 3 ani de guvernare, a fost să servească interesele șefilor și baronilor, nu
ale simplului cetățean român.
Reușita moțiunii de cenzură a fost primul pas spre aducerea României înapoi pe linia de plutire. Perioada cea mai grea
acum vine, când va trebui să reparăm tot ce a stricat PSD-ul, atât timp cât s-a aflat la guvernare. Pentru aceasta, Partidul
Național Liberal își asumă toată responsabilitatea ce decurge din actul guvernării, ca principal partid de opoziție și inițiator al
moțiunii în urma căreia a fost demis guvernul PSDăncilă. Românii merită să aibă parte de oameni politici care să lucreze
pentru ei, nu pentru partid sau pentru interesul personal.
Doamnelor și domnilor deputați,
Românii nu merită să mai fie conduși vreodată de mincinoși, penali sau analfabeți. Istoria ne obligă, stimați colegi din
cadrul Partidului Național Liberal, să ne asumăm responsabilitatea pentru a conduce țara pe calea cea dreaptă. Avem datoria de
a onora numele înaintașilor noștri, marii oameni politici și de stat ai acestei națiuni, precum I.C. Brătianu, Mihail
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Kogălniceanu, Ionel Brătianu, I.G.Duca și mulți alții. Oameni care au creat România ca stat național, i-au câștigat
independența și au întregit-o.
Partidul Național Liberal este pregătit să preia guvernarea, singur de va fi nevoie, pentru a le readuce aminte românilor
de dreptul lor la o țară normală. Democrația, statul de drept, drepturile și libertățile individuale, bunăstarea generală, egalitatea
de șanse, susținerea inițiativei, proprietatea privată, toleranța și pluralismul de orice fel vor fi principiile după care ne vom
ghida acțiunile. România merită să fie condusă de oameni competenți, onești și patrioți! Sperăm că și noi ne vom face demni
de sarcina grea pe care o acceptăm cu bucurie și răspundere!
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Roman
***
Banii de autostrăzi ai românilor se duc pe salariile compensatorii
ale directorilor PSD “concediați” de Cuc
Ministrul demis al Transporturilor și totodată cel mai slab ministru al Transporturilor din istoria României, Răzvan Cuc,
a declarat duminică că a restructurat 35 de posturi de directori din conducerea CNAIR, făcând astfel o economie în bugetul
companiei de 3 milioane de euro pe an. Interesant este că, după această declarație, a ieșit și CNAIR cu un comunicat privind
restructurarea, în care se spune că din 28 de directori vor rămâne 12, iar economia va fi de 10 milioane de lei pe an, adică 2,1
milioane de euro, pentru că, între timp, în vremurile de avânt economic ale guvernării PSD, euro aproape a ajuns la 5 lei.
Lăsând la o parte matematica electorală a PSD, conform căreia scăzând 35 din 28 rezultă 12, trebuie totuși scos în
evidență că un astfel de director, la o companie care administrează gropile, că altceva CNAIR nu mai face, avea, în medie, un
salariu lunar de 52.083,33 lei. Ca să nu facă nimic, așa cum o spune cu subiect și predicat chiar domnul ministru demis... Prin
comparație, la Telekom România, unde acum se fac disponibilizări colective, media salariului de referință este de 1.512 lei, iar
nivelul mediu al salariilor compensatorii plătite este de 3.000 de lei. Dar asta este economia reală și aici nu sunt toți directori...
Important este însă ceea ce nu spune domnul ministru demis: că, în conformitate cu legislația muncii, acești directori
fiind dați afară în urma unei restructurări și nu în urma incompetenței lor, așa cum ar fi fost normal, vor primi acum între 12 și
18 salarii compensatorii. Or în acest caz, economia pe un an dispare și devine pagubă deoarece acești oameni vor primi bani
pentru un an și jumătate, pentru că au fost dați afară.
Iată deci că măreață realizare a domnului Cuc este doar o mișcare electorală, un praf în ochii electoratului. Mai este, în
același timp, o modalitate de a plăti prime grase camarilei PSD instalată în aceste posturi, din banii cetățenilor, o măsură de dat
prime la rude, acum la final de mandat, când șobolanii părăsesc corabia pe jumătate scufundată. Dacă domnul Cuc chiar voia
sa facă ceva la CNAIR nu gira această situație ani de zile, cât a fost ministru. Îi dădea afară de la început, de la venirea sa în
funcție, nu acum, când e clar că PSD a devenit istorie. În plus, ei trebuiau demiși pentru incompetență, fără plăți
compensatorii, nu restructurați ca să poată căra acasă sacoșele pline cu milioane de euro din banii cetățenilor care mor în
fiecare zi pe drumurile pline de gropi “administrate” de acești directori.
Să nu uităm însă că PSD-ul domnului Cuc este cel care l-a readus în fruntea CNAIR pe Narcis Neaga, groparul
drumurilor din România, cel care a girat realizarea și deschiderea electorală a autostrăzii Sibiu – Deva, sub domnia lui Victor
Ponta, autostradă pe care și acum se circulă cu restricții de 60 de km/h pentru că se prăbușește și după ce a fost reconstruită. Să
nu uităm că PSD-ul domnului Cuc este cel care a vrut să transforme CNAIR într-un minister paralel al transporturilor, făcând
angajări masive ca să construiască, pe hârtie, autostrăzi electorale, care nu s-au realizat niciodată. Și pentru că vorbim de
autostrăzi, să nu uităm că domnul Cuc este cel care a reușit și performanța de a realiza un contract pentru o autostradăfinalizată, pierzând astfel orice fel de garanție a lucrărilor executate...
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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 Întrebări
Adresată domnului Leonardo Badea, președintele Consiliului ASF
Situația despăgubirilor plătite de instituțiile statului pentru accidente rutiere
Stimate domnule președinte,
Anual, societățile de asigurare acționează în judecată instituțiile statului, de la nivel central sau de la nivelul
administrației publice, pentru a-și recupera sumele plătite cu titlu de despăgubiri către asigurați, în urma accidentelor rutiere.
Vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul instituției pe care o conduceți există o evidență privind sumele plătite de către
instituțiile statului către societățile de asigurare, în urma acestor procese, precum și care sunt sumele plătite în anul 2018.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
Extinderea rețelei de gaze naturale în Munții Apuseni
Stimate domnule ministru,
Extinderea rețelei de gaze naturale în zona Munților Apuseni este o investiție vitală pentru dezvoltarea acestei zone, ce
ar duce nu numai la creștea calității vieții cetățenilor, ci ar impulsiona foarte mult și activitatea economică din această regiune.
Numeroase demersuri au fost făcute, până acum, către Guvernul României, pentru realizarea acestei investiții; primarii a 22 de
unități administrative din acest areal s-au constituit într-o asociație, iar premierul Viorica Dăncilă a promis, la Alba Iulia, că
investiția va fi realizată prin intermediul PNDL.
Vă rog să-mi comunicați ce măsuri au fost întreprinse, până acum, la nivelul ministerului pe care îl conduceți, pentru
materializarea acestei investiții și care credeți că este termenul la care vor demara lucrările pentru realizarea acestei aducțiuni
de gaze naturale. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată Ministerului Energiei
Construirea centralei electrice în cogenerare de la Iernut
Una dintre investițiile strategice pentru sistemul energetic național, asumată de Guvernul României, este centrala
electrică cu funcționare în sistem de cogenerare de la Iernut. Deși această investiție este deosebit de importantă pentru
asigurarea necesarului de energie electrică de pe piața internă, realizarea ei trenează de mai mult timp.
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul actual al realizării acestei investiții, ce lucrări s-au efectuat în anul 2019 și
care este data estimată a dării în folosință a acestei centrale. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Problemele apărute la autostrada Sibiu - Deva
Stimate domnule ministru,
În doar câțiva ani autostrada Sibiu-Deva a atins un record negativ pentru România. După prima inaugurare – electorală un tronson al autostrăzii a trebuit să fie demolat și reconstruit, fiind închis traficului mai mult de un an. Acum, același tronson
are din nou probleme, viteza fiind restricționată la 60 km/oră, iar autostrada fiind prima din lume care are valuri...
Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele deteriorării căii de rulare a autostrăzii Sibiu – Deva, în zona Aciliu, precum
și care sunt soluțiile pe care le veți lua pentru a repara acest tronson de autostradă și a nu mai pune în pericol miile de șoferi
care tranzitează zilnic această zonă. Totodată, vă rog să-mi comunicați care este termenul de remediere al acestor probleme.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Situația contractării serviciilor de deszăpezire aferente drumurilor naționale/europene
din județul Argeș și tronsonului București-Pitești al Autostrăzii A1 pentru perioada de iarnă 2019-2020
Stimate domnule ministru,
Mai sunt puţine zile până la începutul anotimpului rece, iar în anumite părţi ale ţării, în special în zonele montane cu
altitudini de peste 1500 m, s-a şi aşternut primul strat de zăpadă, generând dificultăţi la deplasarea autovehiculelor pe
drumurile publice.
În acest context, consider că trebuie evitate situațiile create în anii precedenți, când apariţia zăpezii înainte de finalizarea
procedurilor legale de achiziție a serviciilor de deszăpezire a determinat autorităţile contractante să renunţe la atribuirea
acestora prin intermediul licitaţiilor publice şi, invocând starea de urgenţă, să apeleze, cu riscul cheltuirii nejustificate a banului
public, la metoda încredințării lucrărilor respective prin negociere directă.
Prin urmare, având în vedere că dacă în privinţa drumurilor de rang inferior (judeţene şi comunale) competenţa
încheierii contractelor de deszăpezire aparţine autorităţilor publice locale, în ceea ce priveşte asigurarea circulaţiei în bune
condiţii pe drumurile naţionale/europene şi pe autostrăzi această responsabilitate revine Ministerului Transporturilor, prin
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), vă solicit următoarele informaţii:
1. Care este valoarea bugetului alocat pentru achiziționarea serviciilor de deszăpezire a drumurilor naţionale/europene
de pe teritoriul județului Argeș şi a tronsonului Bucureşti-Piteşti al Autostrăzii A1 în iarna 2019-2020?
2.Care este stadiul încheierii acordurilor-cadru şi contractelor subsecvente aferente activității de deszăpezire pe timpul
iernii 2019-2020 pentru drumurile naţionale/europene ce traversează judeţul Argeş, precum şi pentru tronsonul BucureştiPiteşti al Autostrăzii A1?
3. În ce situație se găsesc stocurile de materiale antiderapante şi dotarea bazelor CNAIR SA cu utilajele funcționale
necesare pentru realizarea activității respective?
4. Care sunt valorile contractelor pentru achiziționarea serviciilor de deszăpezire a drumurilor naţionale/europene de pe
teritoriul județului Argeș şi a tronsonului Bucureşti-Piteşti al Autostrăzii A1 în iarna 2019-2020?
5. În ce stadiu se găsește acțiunea de înființare a perdelelor forestiere de protecție de-a lungul Autostrăzii A1, care, pe
tronsonul București-Pitești, este puternic supusă riscurilor de închidere a circulației pe timp de iarnă din cauza acumulărilor de
zăpadă în caz de viscol?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Informații cu privire la sumele încasate în perioada 2015-2019 din rovineta pentru drumurile naționale
Stimate domnule ministru,
Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere
pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2002 s-a
introdus ,,tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru
toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe rețeaua de drumuri naționale din România şi structurat în funcție de parcurs
şi de staționare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul
de axe, după caz”. Tariful de utilizare (rovineta) se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu excepția sectoarelor
de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea.
În acest context, vă solicit să-mi furnizați următoarele informaţii:
1. Care au fost sumele încasate din rovinietă pentru drumurile publice în anii 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019 (perioada
ianuarie-septembrie) la nivel național şi, separat, pe teritoriul județului Argeș?
2. În ce scop au fost utilizați acești bani?
3. Care au fost motivele pentru care valoarea rovinetei a fost majorată periodic?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Stadiul de execuţie al PNDL II în UAT-urile judeţului Bihor
Stimate domnule viceprim-ministru,
Conform paginii de internet a Ministerului Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale, Programul Naţional de
Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile:
sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare,
cultură, culte, locuire și sport.
Aceeaşi sursă menţionează că cea de-a doua etapă a PNDL finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500
de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile), pentru aceste investiții fiind
alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Cu toate că figurează în Lista Obiectivelor de Investiţii în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II), în
perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAP aprobate - stadiu august 2019 , cu alocaţii de la bugetul de stat în valoare de
749.555.182,27 lei pentru finanţarea a nu mai puţin de 190 de obiective în unităţi administrative teritoriale ale judeţului Bihor,
stadiul de execuţie al acestora este anevoios de urmărit, fiind ilustrat de site-ul https://www.mdrap.ro doar printr-o hartă în
format PDF, pe care suprafaţa UAT-urilor beneficiare ar trebui colorată în funcţie de numărul domeniilor aferente investiţiilor
finalizate.
Întrucât la nivelul judeţul Bihor nu am identificat decât o singură UAT „colorată” în albastru deschis - ceea ce, conform
legendei ataşate înseamnă că este vorba despre investiţii din cel mult două domenii diferite, se poate trage concluzia că gradul
de finalizare al celor 190 de obiective de la nivelul UAT-urilor bihorene aplicante este extrem de mic.
Din aceste considerente, vă rog Domnule ministru, să prezentaţi punctual stadiul de execuţie al fiecărui obiectiv de
investiţii finanţat prin PNDL II la nivelul judeţului Bihor.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Deficienţe de calitate semnalate la produsele din Programul „Lapte, corn, fructe şi legume în şcoli”
Stimate domnule ministru,
Guvernul a alocat pentru derularea programului „Lapte, corn, fructe şi legume în şcoli” în anul școlar 2019 - 2020
numai 540 de milioane de lei, la care se mai adaugă o finanţare europeană de circa 18 milioane de euro, din care 6,86 milioane
de euro pentru fructe și legume și 10,8 milioane de euro pentru lapte.
Raportând bugetul alocat la numărul elevilor din România, rezultă că fiecare elev primește din partea Guvernului doar
1,92 lei pe zi, respectiv 9,6 lei săptămânal, din care trebuie achiziționate cele două porţii de fructe şi/sau legume, două porţii
de lapte, o porţie de produse lactate şi cinci porţii de produse de panificaţie.
Întrucât mass media a relatat deseori despre problemele de calitate ale produselor oferite în cadrul programului „Lapte,
corn, fructe şi legume în şcoli”, legate în special de gradul ridicat de perisabilitatea a acestora, vă rog să prezentaţi rezultatul
acţiunilor de control pe care le-aţi efectuat la furnizorii acestor produse şi măsurile pe care le-aţi dispus pentru remedierea
deficienţelor constatate.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Care sunt rezultatele programului „Pasarela“?
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare al defunctului guvern Dăncilă, una dintre măsurile din capitolul Politici Publice în Domeniul
Muncii și Justiției Sociale prevedea implementarea programului „Pasarela“. Prin program, locurile de muncă din sectorul
public urmau să fie oferite temporar tinerilor dezavantajați pentru a dobândi „abilități transferabile“ în joburile din sectorul
privat.
Guvernul de la acea vreme și-a asumat că va finanța, prin sistemul „Pasarela“, 10.000 de contracte de muncă
suplimentare în 2 ani în sectorul public. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Câte astfel de contracte au fost finanțate până în prezent?
 Care a fost valoarea finanțării acordată de Guvern pentru acest program?
 Care au fost rezultatele obținute în urma implementării programului „Pasarela“?
Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Rezultatele măsurilor privind stimularea înregistrării la Serviciul Public de Ocupare
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare al defunctului guvern Dăncilă, una dintre măsurile din capitolul Politici Publice în Domeniul
Muncii și Justiției Sociale prevedea introducerea unei prime care să stimuleze înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare
(SPO). Ea urma să fie acordată în cuantum unic, pentru a elimina acordarea indemnizației de șomaj absolvenților instituțiilor
de învățământ (acordată tinerilor între 16-24 de ani). De această primă ar fi urmat să beneficieze 18.000 tineri din categoria
celor care primesc anual ajutor de șomaj, iar bugetul alocat ar fi trebuit să fie de 18 milioane lei/an.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Câte astfel de prime au fost alocate din 2016 până în prezent?
 Care a fost bugetul anual alocat pentru această măsură până în prezent?
 Care au fost rezultatele obținute prin implementarea acestei măsuri?
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Vă mulțumesc!
Solicit răspuns scris.

Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***

Adresată Ministerului Mediului
Precizări privind situația autolaboratorului pentru analize de mediu din municipiul Sebeș, județul Alba
La nivelul APM Alba există un autolaborator pentru analize de mediu, care măsoară peste 300 de indicatori. Vă solicit
să îmi răspundeți, în scris, dacă acest autolaborator este omologat și dacă este utilizat de funcționari specializați?
Totodată, vă solicit să îmi răspundeți dacă autolaboratorul a fost folosit în acest an pentru măsurarea cantității de pulberi
în suspensie PM 10 și formaldehidă în municipiul Sebes, județul Alba, și care au fost rezultatele? Vă mai solicit să îmi
răspundeți de câte ori s-au măsurat depășiri peste limita maximă admisă a concentrațiilor la PM 10, formaldehidă și benzen?
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată Ministerului Mediului
Precizări privind monitorizarea on-line a agenților economici care generează poluare
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Ministerul Mediului are în lucru sau în dezbatere publică un proiect de act
normativ, prin care se introduce monitorizarea on-line a agenților economici care generează poluare?
De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă ministerul are în vedere modificări legislative care să ducă la oprirea
obligatorie a activității agenților economici poluanți, în cazul depășirii indicatorilor poluanți peste limitele maxim admise?
Va mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată Ministerului Mediului
Precizări privind poluarea mediului în municipiul Sebeș, județul Alba
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă Ministerul Mediului a comandat un studiu de impact asupra poluării
mediului în municipiul Sebeș, județul Alba, și care sunt rezultatele acestui studiu?
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată doamnei Ana Birchall, ministrul Justiției
Numărul deținuților care au beneficiat de prevederile legii recursului
compensatoriu, de la intrarea în vigoare a legii și până în prezent
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit să îmi comunicați, în scris, care este numărul deținuților care au beneficiat de prevederile legii recursului
compensatoriu, de la intrarea în vigoare a legii și până în prezent?
Totodată, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câți dintre cei eliberați în baza legii au recidivat, în cazul criminalilor,
violatorilor, tâlharilor și pedofililor?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii
Precizări referitoare la numărul bolnavilor de cancer, din județul Alba, începând
cu anul 2000 și până în prezent
Stimată doamnă ministru,
Vă solicit, să îmi comunicați, în scris, care este numărul bolnavilor de cancer, din județul Alba, începând cu anul 2000 și
până în prezent, pentru fiecare an în parte?
Totodată, vă solicit, doamnă ministru, același răspuns pentru bolnavii de cancer tratați la spitalul județean Alba, secția
de oncologie, cu domiciliul în municipiile Alba Iulia și Sebeș?
Cu stimă,
Deputat
Florin-Claudiu Roman
***
Adresată domnuluiValer-Daniel Breaz, ministru al Educației Naționale, interimar
Cheltuielile "ascunse" ale unei familii cu educația
Rezultatele unui studiu al organizației „Salvați Copiii" arătau că, de fapt, gratuitatea educației înseamnă o serie de
costuri „ascunse" pentru părinți, aceștia cheltuind, în medie, peste 3000 de lei în fiecare an pentru un copil. Toate acestea se
întâmplă în condițiile în care, așa cum ne arată datele oficiale, cheltuielile unei familii cu educația au crescut cu 71,2% față de
anul trecut.
În acest sens, vă rog să îmi comunicați ce măsuri ați avut în vedere, în Programul de guvernare, pentru reducerea acestor
costuri ascunse, pentru a veni în sprijinul reducerii abandonului școlar, în special în rândul familiilor cu venituri reduse?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Restituire taxa auto
Stimate domnule ministru,
Conform datelor publicate, Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că a restituit, prin Agenția Națională de Administrare
Fiscală, taxa auto pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare și taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule sau timbrul de mediu tuturor contribuabililor români.
Astfel, ANAF a restituit taxe auto în valoare totală de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse și
aprobate și are în atenție și cererile ale căror documentații sunt incomplete.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, care este intervalul de timp în care vor fi notificați contribuabilii care au
depus dosare incomplete?
De asemenea, vă rog să îmi comunicați câte dosare au fost aprobate la nivelul județului Constanta și care este valoarea
totală restituită până în prezent?
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
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Grupul parlamentar Pro Europa

 Declarație politică
În România anului 2019, în luna în care am sărbătorit
Ziua Mondială a Educației profesorii strigă disperați după ajutor:
Educația nu poate fi făcută cu cadre didactice bătute de elevi sau părinți!
Stimate colege, stimați colegi,
De câțiva ani de zile ascundem sub preș probleme ale sistemului de învățământ românesc care amintesc de Evul Mediu.
Nu mai putem să ne facem că nu observăm că în anul 2019 în România profesorii sunt bătuți în clase de elevi sau pe holurile
școlilor de părinți. Am răsfoit la întâmplare cîteva titluri din ziare:
O profesoară de la o şcoală dintr-o comună este umilită de elevii săi de clasa a VIII-a. E bătută cu palma, de mai multe
ori, i se vorbeşte urât, nu este lăsată să iasă din clasă. Totul este filmat şi elevii se distrează, ba chiar sunt mândri de ceea ce au
făcut! Pare că orice se poate întâmpla în clasă, iar aceia nu sunt decât nişte copii. Merg mai departe: o învatatoare din judetul
Calarași a fost bătută de mama unor elevi, in scoală, parintele fiind nemulțumit că unul dintre copiii săi a primit calificativul
"insuficient". Recent, o profesoară din Brașov a fost amenințată de elevi și i s-au cântat marșuri funebre. Nimic nu justifică un
astfel de gest! Nimic, niciodată! Poate veţi zice: Dacă profesorii ar fi ştiut să impună respect, ar fi fost tratați cu respect. Da,
dar să impui respect fără sprijinul legii a devenit astăzi o misiune aproape imposibilă! Sindicaliștii din învățământ precizează,
pe bună dreptate, că proiectul de lege prin care cadrele didactice sunt protejate și beneficiază de statut de autoritate publică nu
reprezintă un moft, ci o necesitate a sistemului educațional. Oare nu suntem datori cu toții să veghem ca școlile să fie sigure
pentru angajații din educație, așa cum vrem siguranță și securitate pentru copiii care trec pragul școlilor?
Prin urmare, este nevoie de o lege pentru protecția cadrelor didactice! Sindicaliștii din învățământ cer Parlamentului
României să urgenteze votarea proiectului de lege prin care cadrul didactic să capete statutul de autoritate publică, ceea ce ar
face ca pedepsele pentru agresori să fie mult mai mari și să descurajeze astfel de comportamente. Trebuie să fim conștienți că
dacă noi nu aplicam masuri să descurajam agresorii, transformăm școala într-un loc în care pericolul poate fi la orice pas!
Vă mulțumesc,
Deputat
Mihaela Huncă
***
Declarație
Stimate colege, stimați colegi,
PSD a pierdut puterea într-un mod rușinos pentru partidul căruia și cei mai aprigi adversari îi recunoșteau, în trecut,
tocmai capacitatea de a guverna. Amatorismul amestecat cu minciună, aroganța amestecată cu nepricepere au creat o situație
fără ieșire pentru doamna Dăncilă.
În context, arderea tuturor căilor de dialog au transformat partidul într-o țintă sigură la votul moțiunii.
PRO România și-a respectat angajamentul și a fost principalul actor politic în acest demers. Am spus în repetate rânduri
că guvernarea asta „pe bâjbâite” trebuie să înceteze și am oprit-o. Următorul pas este infinit mai greu: restabilirea unui
echilibru socio-economic vital, garantarea siguranței personale a cetățenilor și poziționarea corectă în relația cu instituțiile
internaționale.
Îngroparea oricărei predictibilități fiscale de către PSD trebuie rapid corectată, iar prioritatea ZERO este bugetul pe anul
viitor. Abia acum vom filtra sloganurile și discursurile din Opoziție și vom afla dacă cei care-și asumă guvernarea sunt și
pregătiți pentru asta.
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Datoria noului cabinet este să redea României statutul de țară sigură.
Deputat
Oana-Silvia Vlăducă
***
Reutilizarea apei pentru irigații agricole
Domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Apa reprezintă o resursă prețioasă.
Uniunea Europeană a luat măsuri pentru reducerea riscului unor penurii ale apei necesare pentru irigarea culturilor.
Consiliul a convenit asupra poziției sale cu privire la un regulament prin care devine mai ușor ca apele urbane reziduale să fie
utilizate pentru irigații agricole.
Astfel Europa va reuși să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice. Regulamentul respectă pe deplin principiile
economiei circulare și va avea ca efect mărirea cantității de apă disponibile și încurajarea utilizării eficiente a acesteia.
Există mai multe state membre cu o experiență îndelungată și de succes în materie de reutilizarea apei pentru diferite
scopuri, inclusiv pentru irigații în agricultură. Acest mod de reutilizare a apei este mai benefic pentru mediu.
Consiliul acordă flexibilitate statelor membre, dându-le posibilitatea să decidă dacă să folosească sau nu aceste resurse
de apă pentru irigații, având în vedere faptul că între statele membre există diferențe mari din punct de vedere geografic și
climatic.
Însă propunerea Consiliului conține cerințe stricte în ceea ce privește calitatea apelor recuperate și monitorizarea acestei
calități, astfel încât să se garanteze că sunt protejate sănătatea oamenilor, a animalelor, dar și mediul.
Irigarea României este un obiectiv național extrem de important și de necesar. Se vorbește foarte mult despre potențialul
agricol al țării, dar în acest context este necesar să se facă ceva pentru valorificarea acestui potențial.
România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice. Secetele, inundaţiile şi alte probleme legate de
schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare naţionale.
În anul 2019 au avut puse la dispoziţia fermierilor 1,4 milioane de hectare şi 2.000 de kilometri de canale. După
reabilitarea care s-a efectuat în acest an, se dorește de către ANIF a se pune la dispoziţie pentru anul 2020 aproape 1,6 milioane
de hectare şi 2.200 kilometri de canale cu apă. Din cele 1,4 milioane de hectare de teren irigabil, procentul este încă mic la
irigarea efectivă. Motivul principal este acela că fermierii nu și-au finalizat sistemele secundare de irigații, lucrări finanțate din
fonduri europene.
Conform datelor transmise, județul cu cea mai mare suprafață irigată este Brăila, pe primul loc, cu 250.766 de hectare,
din care 123.805 hectare cu porumb, 52.309 ha cu soia, iar cu grâu – 28.857 hectare.
În top 5 județe în care fermierii au irigat cel mai mult se situează și Ialomița – 82.675 de hectare, Dolj – 70.925 de
hectare, Galați – 53.549 de hectare și Tulcea cu 31.745 de hectare.
Agricultura României poate fi performantă numai cu ajutorul sistemelor de irigat.
Vă mulțumesc!
Deputat
Ică Florică Calotă
***
Ziua Mondială a Alimentației
În fiecare an, la 16 octombrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) marchează Ziua
Mondială a Alimentației, aceasta fiind ziua înființării FAO, în 1945, la Quebec, în Canada. Adunarea Generala ONU a decis,
în 1980, marcarea Zilei Mondiale a Alimentației, considerând că „alimentația este o nevoie fundamentală a omului și o
condiție necesară supraviețuirii și prosperității ființei umane”. Scopul consacrat acestei zile este de a face cunoscute
problemele sectorului alimentar în lume și de a spori solidaritatea în lupta împotriva foamei, malnutriției și a sărăciei.
Evenimentele sunt organizate în peste 150 de țări.
Schimbările climatice, degradarea accelerată a mediului natural și cataclismele naturale tot mai frecvente sunt de natură
să ne îngrijoreze în privința asigurării securității alimentare la nivel global. Cu astfel de fenomene se confruntă și România,
ceea ce necesită măsuri urgente de reabilitare a sectorului agricol și al zootehniei.
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Nivelul de subalimentare a crescut în lume din cauza crizei economice mondiale din 2008 - 2009 și afectează în prezent
peste un miliard de persoane, adică a șasea parte din populația lumii, conform unui raport publicat de ONU. În prezent, la
fiecare 5 secunde un copil moare de foame pe planeta noastră. Cea mai mare parte a persoanelor subnutrite provin din regiunea
Asia-Pacific, urmând cele din Africa subsahariană, America Latină, apoi cele dintr-o regiune cuprinzând Orientul Mijlociu și
Africa de Nord. Chiar și în țările dezvoltate, 15 milioane de persoane suferă de foame. Criza alimentară provoacă exodul masiv
al populației sărace din zonele amintite, către țările dezvoltate, deopotrivă cu conflictele armate aflate în curs.
Ca să înțelegem mai profund această tragedie, aș pune o întrebare: Câți dintre noi au fost vreodată disperați la gândul că
nu întrevăd nicio perspectivă imediată pentru procurarea hranei? În astfel de cazuri, disperarea ia locul lucidității, iar
moralitatea dispare. Foamea cronică produce abrutizarea și dezumanizarea la modul absolut.
Dar aceste constatări nu sunt menite doar să ne îngrijoreze, ci să ne provoace la atitudine, la angajare, la hotărâri care să
determine gesturi concrete, din partea întregii lumi civilizate, pentru a veni neîntârziat în ajutorul celor condamnați la suferință
și la moarte prin inaniție.
Ajutorarea celor peste un miliard de oameni care supraviețuiesc cu mai puțin de un dolar pe zi presupune nu numai
măsuri sociale. Programele de care au nevoie aceste populații trebuie să includă planuri de creștere economică, politici
macroeconomice de stabilizare, reforme structurale, creșterea nivelului de educație, reabilitarea mediului natural din zonele
afectate.
Copiii flămânzi, adevărate schelete ambulante, femei și bătrâni cu coastele la vedere și ochii ieșiți din orbite mor de
foame sub ochii noștri. Avem ceva să ne reproșăm? Sunt convins că da.
Undeva, în lume, o mulțime de oameni flămânzi și disperați așteaptă ajutorul nostru. Câteva inițiative din partea noastră
ar fi salvatoare pentru mulți dintre ei. Chiar și însușindu-ne din înțelepciunea lui Mahatma Gandhi, care spunea că „tot ce
mâncăm peste strictul necesar, furăm din stomacul săracilor”.
Deputat
Mihai Niță
***
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