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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 6 martie 2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1456

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020

1367

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020

89

1) Dezbătute

23
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
d
- 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

11
21 129
10
10
0
1
1
1
1430
556
850
19

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

5

3) Desesizări

4

4) Retrase de inițiatori

1

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

14
13
1

Cele 21 iniţiative legislative votate privesc:
5 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
16 propuneri legislative
Di
* În anul 2020 au fost promulgate 18 legi, din inţiativele legislative adoptate în anul 2019.
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B. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 6 martie 2020)

I. În perioada 2–5 martie 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 27 avize.
Cele 13 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare 10
 rapoarte de respingere 3
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului
 Proiecte de legi și propuneri legislative:

2
11

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 822 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 81 pentru raport suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2282 de rapoarte, din care:

În anul
Rapoarte

2017

În anul
2018

În anul
2019

În anul
2020



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

648

751

461

57



rapoarte suplimentare

115

67

68

6



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

55

31

23

-

818

849

552

63

TOTAL
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ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 2-5 martie 2020
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.433/2018
/2019

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

Guvern,
adoptat de
Senat

25.02.2020

Raport de respingere
(52/R din 03.03.2020)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.433/2018
/2019

Proiect de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale
pe termen lung "România 2040"
-raport comun cu comisia pentru politică economică și comisia
juridică

Guvern,
adoptat de
Senat

27.11.2019

Raport de respingere
(52/R din 03.03.2020)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.306/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998
privind mărcile şi indicaţiile geografice

Guvern,
adoptat de
Senat

22.10.2019
25.02.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(49/R din 03.03.2020)

4

2.

3.

Plx.189/2019

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
-raport comun cu comisia juridică

42 dep.,
respinsă
de Senat

18.02.2020

Raport de respingere
(51/R din 03.03.2020)

PLx.407/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane
-raport comun cu comisia pentru administrație și comisia pentru
transporturi

Guvern,
adoptat de
Senat

18.02.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(57/R din 05.03.2020)

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.407/2019

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane
-raport comun cu comisia pentru administrație și comisia pentru
industrii

Guvern,
adoptat de
Senat

10.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(57/R din 05.03.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

27.11.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(54/R din 04.03.2020)

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

1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.414/2019

Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Slatina
– raport comun cu comisia pentru administrație și comisia juridică

7 parlam.,
adoptat de
Senat

VI. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
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Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.105/2019

Data
dezbaterii

Observaţii

18.02.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(50/R din 03.03.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie
53 parlam.
2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
adoptat de
copiilor provenind din familii defavorizate
Senat
– raport comun cu comisia pentru muncă

25.02.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(45/R din 02.03.2020)

Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului
Secuiesc

2 deputați

03.03.2020

Raport de respingere
(53/R din 04.03.2020)

Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Slatina
– raport comun cu comisia pentru agricultură și comisia juridică

7 parlam.,
adoptat de
Senat

25.02.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(54/R din 04.03.2020)

1 deputat,
adoptat de
Senat

03.03.2020

Raport de adoptare în
forma adoptată de
Senat
(55/R din 04.03.2020)

Guvern,
adoptat de
Senat

28.10.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(57/R din 05.03.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului 29 parlam.
Romilor – Samudaripen
adoptat de
– raport comun cu comisia pentru cultură
Senat

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

2.

3.

4.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.638/2019

Plx.670/2019

PLx.414/2019

PLx.68/2020

PLx.407/2019
5.

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane
-raport comun cu comisia pentru industrii și comisia pentru
transporturi

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.638/2019

1.

2.

3.

4.

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie
53 parlam.
2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
adoptat de
copiilor provenind din familii defavorizate
Senat
– raport comun cu comisia pentru administrație

PLx.523/2019

Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153
din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

PLx 10/2020

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1
din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru
modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Guvern,
adoptat de
Senat

Plx 618/2019/
2020

Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003
- Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

10 parlam.
adoptat de
Senat

1 deputat,
adoptat de
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

17.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(45/R din 02.03.2020)

02.03.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(46/R din 03.03.2020)

02.03.2020

Raport de adoptare în
forma prezentată de
Senat
(47/R din 03.03.2020)

02.03.2020

Raport de adoptare în
forma prezentată de
Senat
(48/R din 03.03.2020)
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IX. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.399/2017

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat de
Senat

02.03.2020

Raport de adoptare cu
amendamente
(56/R din 04.03.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

11.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(50/R din 03.03.2020)

X. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de infirmare în masă
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.105/2019

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului 29 parlam.
Romilor – Samudaripen
Adoptat
– raport comun cu comisia pentru drepturile omului
de Senat

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

PLx.433/2018
/2019

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

Guvern,
adoptat de
Senat

17.12.2019

Raport de respingere
(52/R din 03.03.2020)

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
-raport comun cu comisia pentru industrii

42 dep.,
respinsă
de Senat

09.04.2019

Raport de respingere
(51/R din 03.03.2020)

2.

Plx.189/2019
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3.

PLx.414/2019

Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Slatina
– raport comun cu comisia pentru administrație și comisia
agricultură

7 parlam.,
adoptat de
Senat

17.12.2019

Raport de adoptare cu
amendamente
(54/R din 04.03.2020)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE ALE CAMEREI
DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Întrebări
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei
Solicitare de informații cu privire la proiectele derulate de primăria Municipiului Craiova în perioada 2012-2019,
finanțate prin programele derulate la nivelul MLPDA
Stimate domnule ministru,
Înainte de toate, trebuie să cunoașteți faptul că apreciez demersul dumneavoastră privind verificarea tuturor proiectelor
finanțate prin intermediul programelor derulate de MLPDA, atât sub aspectul efectuării lucrărilor, cât și sub aspectul calității
lucrărilor realizate. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani, în județul Dolj și în mod special la nivelul
Municipiului Craiova, mai multe programe derulate au lăsat în urmă lucrări de cea mai slabă calitate sau unele dintre obiective
care figurează în acte ca fiind reabilitate/renovate, însă, în realitate nu au beneficiat de niciun fel de lucrări de modernizare.
Mai mult decât atât, o parte consistentă dintre administrațiile publice locale din Dolj se află în atenția OLAF tocmai din
această cauză, cercetările prealabile fiind cu privire la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene nerambursabile.
În scopul eliminării disprețului față de utilizarea fondurilor publice, vă solicit, domnule ministru, următoarele
informații cu privire la proiectele derulate de primăria Municipiului Craiova în perioada 2012-2019, finanțate prin programele
derulate la nivelul MLPDA /MDRAP:
-

-

Câte proiecte au fost finanțate prin programe/subprograme ale MDRAP la nivelul Municipiului Craiova în perioada
2012-2019? În măsura în care este posibil, aș dori o situație detaliată a acestora care să reflecte valoarea proiectului,
obiectivul de investiții, sursa de finanțare și gradul de realizare.
Câte controale a efectuat MDRAP/ISC în perioada 2012-2019 asupra acestor proiecte, asupra gradului de realizare și
asupra calității investițiilor?
Având în vedere faptul că din controalele Curții de Conturi a României la primăria Municipiului Craiova au rezultat
constant prejudicii importante generate bugetului de stat, vă rog să precizați dacă veți dispune verificări pe toate
programele/subprogramele derulate în prezent de MLPDA, nu doar pentru proiectele derulate prin Programul Național
de Dezvoltare Locală.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Nicolae Giugea
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***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Solicitare de informații privind ponderea investițiilor publice finanțate și executate din bugetul național în perioada
2012-2019
Domnule ministru,
În ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare pentru realizarea de investiții publice au scăzut semnificativ, de la peste 7% din
PIB în anii 2010-2011, la sub 3,5% din PIB în ultimii ani. Mai mult decât atât, cheltuielile efectuate din bugetul național au
scăzut constat, căpătând o pondere tot mai mare cheltuielile pentru investiții efectuate din fonduri europene nerambursabile sau
din credite rambursabile. În condițiile în care Guvernul României a reușit să bugeteze nu mai puțin de 50 de miliarde de lei
pentru investiții în anul 2020, reprezentând 4,5%, vă solicit, domnule ministru, să îmi puneți la dispoziție următoarele
informații:
- Vă solicit să îmi prezentați o situație comparativă cu evoluția cheltuielilor pentru investiții programate versus
executate, în perioada 2012-2019.
- Vă solicit să prezentați cu a scăzut ponderea cheltuielilor naționale pentru investiții în perioada 2012-2019.
- Având în vedere faptul că o pondere tot mai ridicată în executarea investițiilor publice au avut-o administrațiile
publice locale, vă solicit să prezentați, pentru aceeași perioadă (2012-2019), care a fost ponderea investițiilor
realizate la nivel central, de către Guvern și care a fost ponderea investițiilor realizate din bugetele administrațiilor
publice locale.
- Având în vedere faptul că în ultimii 3 ani România și-a respectat în cea mai mare parte obligația de a finanța cu
minimum 2% din PIB nevoile de apărare, vă rog să prezentați pentru această perioadă care a fost ponderea
cheltuielilor publice efectuate pentru înzestrarea Armatei și care au fost asimilate, din punct de vedere bugetar,
cheltuielilor de capital (investițiilor).
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Evaluarea cuantumului investițiilor necesare pentru închiderea tuturor procedurilor infringement declanșate
împotriva României
Domnule ministru,
Nu am nicio îndoială că domnia voastră ați preluat conducerea unui minister în care guvernele anterioare nu au făcut
decât să lase nerezolvate probleme deosebit de grave, cu incidență directă asupra stării de sănătate a populației. Pentru
incompetența guvernelor anterioare, țara noastră a fost și va fi supusă sancțiunilor venite din partea Comisiei Europene.
Așadar, poluarea accentuată a aerului, a apelor, închiderea gropilor de gunoi neecologice, slaba gestiune a deșeurilor
periculoase și a apelor reziduale, stoparea tăierilor frauduloase de lemn din fondul forestier național sunt numai câteva dintre
problemele la care dumneavoastră trebuie să găsiți cele mai bune răspunsuri, dar și resursele financiare pentru a genera
investiții de mediu. În acest sens, vă rog să precizați, domnule ministru, dacă ați întreprins o evaluare generală asupra valorii
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tuturor investițiilor de mediu care ar trebui realizate de România, pe termen scurt și mediu, pentru a ne conforma exigențelor
europene și a închide toate procedurile de infringement declanșate împotriva țării noastre.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Memoriu în legătură cu corectitudinea cercetărilor
efectuate în legătură cu un accident rutier
Domnule ministru,
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr.17 Dolj, săptămânal primesc sesizări și petiții cu privire la
unele probleme întâmpinate de cetățeni în relațiile lor cu autoritățile publice. În măsura în care solicitările pot fi soluționate de
către autoritățile competente, redirecționez memoriile primite în vederea găsirii celor mai bune soluții posibile.
În acest sens, am primit la biroul meu parlamentar memoriul înaintat de către domnul Cristian SAVU, care reclamă
rezultatul unei cercetări efectuate în legătură cu un accident rutier și contestă rezultatul dispus – clasare. Petentul solicită
refacerea tuturor actelor de cercetare, deoarece se consideră nevinovat și spune că Poliția din Bechet ar fi întocmit cercetarea
într-un mod necorespunzător.
Menționez faptul că atașez prezentei întrebări textul memoriului transmis de către petentul Cristian SAVU.
Solicit formularea răspunsului în scris.

Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne
Solicitare de analiză a legalității
realizării unui proiect ”Aleea personalităților din Oltenia”
Domnule ministru al culturii,
Domnule ministru al afacerilor interne,
Primăria Municipiului Craiova a derulat, în perioada octombrie 2019 –februarie 2020 un proiect de investiții pentru
reamenajarea obiectivului ”Aleea personalităților din Oltenia”, proiect în cadrul căruia au fost reamplasate busturi ruginite,
îndoite și cu un aspect îndoielnic, fără a avea avizele necesare. Din unele informații, Inspectoratul Județean de Poliție Dolj are
deja în lucru un dosar în această cauză, vizând aspecte privind distrugerea și identificarea materialelor din care au fost realizate
busturile.
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Pentru că această investiție a fost realizată din bani publici și ea a determinat o puternică reacție de revoltă în rândul
cetățenilor, vă solicit, domnilor miniștri, următoarele informații:
- Vă rog să precizați dacă obiectivul de investiții ”Aleea personalităților din Oltenia” a avut toate avizele necesare,
inclusiv avizul de la Comisia Națională a Monumentelor de For Public?
- Ce măsuri a luat Direcția Județeană de Cultură în acest caz și ce sancțiuni s-au dispus?
- Care este poziția Ministerului Culturii față de acest caz?
- Vă solicit să confirmați că la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj s-au dispus verificările legale
necesare?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătăţii
PSD nu a reînnoit stocurile pentru urgențele medicale
Stimate domnule ministru,
Pe 28 februarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a ridicat, la nivel mondial, riscul de propagare și de
impact al Covid-19 la categoria „foarte ridicat“.
La noi, unii medici au semnalat că România nu este pregătită pentru a face față unei epidemii, întrucât nu au fost
achiziționate materiale de protecție împotriva virusului. Proporția dezastrului lăsat de guvernele PSD a fost confirmat recent de
unul dintre secretarii de stat din Ministerul Sănătății. Astfel, pentru prevenirea epidemiei de coronavirus, sunt folosite
echipamente rămase din stocul pentru Ebola (criza din 2014 – 2015), fără să mai fie reînnoite stocurile de rezervă pentru
situații de criză.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Când vor fi livrate biocidele, echipamentele de protecție și termo-scannerele către beneficiari și pe ce perioadă de
timp vor acoperi necesarul estimat pentru o eventuală criză?
2. Ce măsuri veți dispune împotriva celor care încearcă să profite de această situație și cresc prețurile sau
condiționează, în vreun fel, vânzarea produselor și echipamentelor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Debirocratizarea relației antreprenorilor cu Registrul Comerțului
Stimate domnule ministru,
Toate guvernele PSD au susținut că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate, inclusiv prin măsuri de
simplificare a procedurilor și de debirocratizare a relațiilor cu instituțiile statului.
În realitate, întreprinzătorii, nevoiți să apeleze la serviciile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), au
primit, adesea, informații incomplete, fiind nevoiți să facă numeroase drumuri pentru a mai aduce un document, o copie după
cartea de identitate sau deja celebrul „dosar cu șină“. Chiar și pe site-ul ONRC informațiile de care au nevoie nu sunt
actualizate în ritmul numeroaselor schimbări în domeniu făcute de fostele guverne PSD.
În contextul în care PNL susține refacerea încrederii dintre stat și mediul de afaceri, vă rugăm să ne răspundeți la
următoarele întrebări:
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3. Ce măsuri vor fi aplicate astfel încât ONRC să ofere întreprinzătorilor, atât prin oficiile registrului comerțului de
pe lângă tribunal, cât și pe portalul propriu, informații complete și clare?
4. Cine are responsabilitatea actualizării informațiilor pe portalul ONRC și care sunt cauzele pentru care acest lucru
nu are loc în timp real?
5. În acest moment, există o minimă interoperabilitate între ONRC, ANAF (Agenția Națională de Administrare
Fiscală) și SPCLEP (Serviciul Public Comunitar de Evidență a Populației)?
6. Când vor fi eliminate documentele solicitate de ONRC și care se regăsesc deja la alte instituții ale statului?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Simplificarea procedurilor de acordare a indemnizației de creștere a copilului
Stimate domnule ministru,
Procedura actuală limitează acordarea indemnizației de creștere a copilului, în cazul părinților singuri sau necăsătoriți,
de efectuarea unei anchete sociale de către autoritatea tutelară.
Vă rog să-mi comunicați de ce este necesară ancheta socială în cazul persoanelor singure sau necăsătorite, din moment
ce ea nu influențează în niciun fel cuantumul indemnizației acordate pentru creșterea copilului. În plus, această procedură
poate fi socotită discriminatorie la adresa părinților singuri sau necăsătoriți. În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați dacă
aveți în vedere eliminarea anchetei sociale și simplificarea procedurii de acordare a unui drept garantat prin lege pentru tinerii
părinți.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
Obiectivele finanțate prin Programul Național de Restaurare
Stimate domnule ministru,
Numeroase monumente istorice din România au nevoie de intervenții de conservare, consolidare, restaurare sau
reparații curente, multe dintre ele aflându-se de ani de zile într-o stare deplorabilă.
Vă rog să-mi comunicați pentru câte monumente istorice de grupa A și grupa B au fost alocate fonduri de la bugetul de
stat prin Programul Național de Restaurare, în ultimii 3 ani, care sunt sumele alocate pentru fiecare obiectiv în parte și care
este stadiul lucrărilor efectuate.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Situația obiectivului de investiții Amenajare Hidroenergetică
a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești
Stimate domnule ministru,
Printr-o hotărâre judecătorească, emisă în decembrie 2019, s-a decis oprirea lucrărilor la microhidrocentrala Livezeni
și la hidrocentralele Bumbești și Dumitra, deși stadiul lucrărilor la aceste obiective depășea 90% și statul român a investit deja
peste 150 de milioane de euro în acest obiectiv de investiții, care ar fi însumat o putere instalată de peste 250 de GWh și ar fi
putut alimenta peste 100.000 de locuințe.
În condițiile în care securitatea energetică este o preocupare tot mai importantă la nivel global, fiind cuprinsă inclusiv
în Strategia Națională de Apărare a României, iar țara noastră este tot mai preocupată de diversificarea resurselor sale de
energie verde, vă rog să-mi comunicați ce se va întâmpla pe viitor cu acest obiectiv de investiții. De asemenea, în cazul în care
nu mai este posibilă darea în folosință a acestor hidrocentrale, vă rog să-mi comunicați dacă există alte variante de rezervă,
care să genereze puterea suplimentară ce ar fi fost produsă de aceste turbine.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Situația Livretului de Familie
Stimate domnule ministru,
În anul 1997, printr-o Hotărâre de Guvern, se introducea un nou act în lista de hârtii pe care un cetățean român trebuie
să le prezinte în interacțiunea sa cu statul. Este vorba despre Livretul de Familie care, din cauza lipsei formularelor tipizate, a
devenit un adevărat obstacol birocratic în calea obținerii unor drepturi de care cetățenii români beneficiază prin lege. Astfel,
una dintre situațiile în care acest document, imposibil de obținut, trebuie prezentat, este solicitarea indemnizației de creștere a
copilului de către părinții singuri sau necăsătoriți.
Vă rog să-mi comunicați, din perspectiva ministerului pe care îl conduceți, de ce nu este posibilă simplificarea
procedurilor și modificarea legislației în sensul eliminării acestui document, mai ales că, în mod constant, formularele tipizate
pentru eliberarea lui lipsesc luni de zile, iar cetățenii posedă oricum cărți de identitate sau certificate de naștere, în cazul
minorilor, care sunt oricum solicitate de autorități, pe lângă acest livret.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Campania de împădurire „Românii PLANTEAZĂ: O PĂDURE CÂT O ȚARĂ”
Stimate domnule ministru,
Campania de împădurire Românii PLANTEAZĂ: O PĂDURE CÂT O ȚARĂ este o inițiativă excelentă, care va
contribui în mod semnificativ la creșterea suprafeței de păduri din România, dar și la conștientizarea, în rândul publicului larg,
a importanței protejării pădurii și a combaterii tăierilor ilegale de pădure.

15

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2020
Săptămâna 2 – 6 martie 2020
Vă rog să-mi comunicați care este numărul de puieți ce se vor planta în județul Alba, în cadrul acestei campanii, care
sunt suprafețele și amplasamentele vizate, precum și care este calendarul plantărilor din această campanie, pentru județul Alba.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru mașinile electrice
Stimate domnule ministru,
Numărul de mașini electrice care circulă pe șoselele din România este în continuă creștere, autoritățile luând câteva
măsuri importante pentru stimularea utilizării acestui tip de autovehicule. Cu toate acestea, infrastructura de încărcare
insuficientă rămâne principalul obstacol în calea utilizării mașinilor electrice pe scară mai largă, în România.
Vă rog să-mi comunicați câte puncte de încărcare există la nivelul fiecărui județ din România, dacă există o strategie
națională pentru extinderea acestor puncte de încărcare, precum și dacă este disponibilă o bază de date, accesibilă pentru
publicul larg, care să conțină informații privind localizarea acestor puncte de încărcare, disponibilitatea lor imediată și
caracteristicile lor tehnice.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în
Strategia educației și formării profesionale din România
Stimată doamnă ministru,
Un sistem de educație și formare profesională adaptat la nevoile de dezvoltare ale societății și la cerințele pieței muncii
este esențial pentru a răspunde potrivit la solicitările venite dinspre mediul economic.
Vă rog să-mi comunicați dacă, pentru perioada 2021-2025, a fost elaborată o Strategie privind educația și formarea
profesională din România, precum și în ce măsură au fost îndeplinite țintele și indicatorii propuși prin Tabelul de măsurare a
rezultatelor Strategiei pentru perioada 2015-2020.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții
Stimată doamnă ministru,
Prognoza cererii de forță de muncă pentru anul 2025 arată că România va avea nevoie de circa 3 milioane de angajați
în următorii 5 ani, anumite sectoare de activitate înregistrând creșteri semnificative, în timp ce în alte sectoare se vor înregistra
diminuări ale cererii de forță de muncă. Pentru acoperirea acestor necesități de forță de muncă, dar și pentru realizarea unui
echilibru între diversele sectoare de activitate, un rol foarte important îl joacă procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
Vă rog să-mi comunicați dacă, pentru perioada 2021-2025, a fost elaborată o Strategie privind Învățarea pe tot
parcursul vieții, precum și în ce măsură au fost îndeplinite ținta strategică finală și indicatorii propuși pentru țintele anuale
prevăzute în Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții pentru perioada 2015-2020.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății
Declarațiile publice privind infecția cu coronavirus
Stimate domnule ministru,
Unul dintre cele mai sensibile și cele mai de actualitate subiecte din acest moment este infecția cu noul coronavirus,
care a ajuns și în România. În acest context, au existat numeroase poziții publice ale unor cadre medicale sau oficiali din
sistemul de sănătate, care au abordat în mod diferit măsurile ce trebuie luate. În timp ce unele poziții au caracterizat carantina
drept o măsură greșită, comparând-o chiar cu epidemia de ciumă din evul mediu, se distinge însă poziția unui medic de la
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași care a caracterizat infecția drept „gripă pentru proști isterizați”,
oferindu-se voluntar să fie infectat cu coronavirus și spunând despre vaccinul antigripal că este „o tâmpenie”.
Având în vedere aceste declarații, modul în care ele au fost preluate și amplificate de mass-media, precum și
potențialul lor de a submina eforturile autorităților în lupta cu acest virus, vă rog să-mi comunicați dacă au fost stabilite planuri
clare de comunicare publică pe acest subiect, care să fie comunicate personalului din sistemul medical.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Situația Termocentralei Rovinari
Stimate domnule ministru,
Termocentrala Rovinari este considerată unul dintre cei mai mari poluatori ai aerului și unul dintre cei mari emițători
de CO2 din Europa. Recent, organizația GreenPeace a acționat în instanță această termocentrală, contestând permisul de
funcționare și cerând o evaluare completă a impactului de mediu a acestui obiectiv.
Vă rog să-mi comunicați dacă există planuri de modernizare a acestei termocentrale, care să ducă la reducerea
emisiilor poluante, precum și ce se va întâmpla în situația în care se decide în instanță închiderea acestui obiectiv.
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Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane
Stimate domnule ministru,
La mai bine de 2 ani de la declanșarea epidemiei de Pestă Porcină Africană (PPA), în România continuă să evolueze un
număr foarte mare de focare. Astfel, potrivit celor mai recente informații publicate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), în România, Pesta Porcină Africană evolua la data de 25 februarie 2020 în 241
de localități din 25 de județe, cu un număr de 532 de focare. În 10 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți. De la
prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, și până în prezent, au fost eliminați 578.429
de porci afectați de boală și au fost diagnosticate 3.119 de cazuri la mistreți.
Incapacitatea instituțională a statului român de a combate această epidemie a generat creșteri foarte mari ale prețurilor
pentru carnea de porc și produsele derivate din aceasta. La unele categorii de carne de porc, pentru care, în acest context, a fost
necesar să se apeleze preponderent la importuri, scumpirile au fost și de peste 100%.
Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este motivul pentru care măsurile luate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu au avut eficiența necesară pentru a se realiza stingerea tuturor
focarelor de Pestă Porcină Africană?
2. Au solicitat autoritățile române de resort asistență tehnică și financiară din partea Comisiei Europene, nu numai
pentru despăgubirile acordate fermierilor păgubiți, ci și pentru eradicarea focarelor de Pestă Porcină Africană?
3. Având în vedere că după învestirea dumneavoastră în funcția de ministru ați impus respectarea cu strictețe a tuturor
procedurilor specifice pentru prevenirea extinderii PPA, puteți să precizați dacă ați evaluat un termen până la care în România
nu se vor mai înregistra focare de Pestă Porcină Africană?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene
Implementarea programului pilot destinat copiilor cu părinții plecați în străinătate
Stimate domnule ministru,
Recent, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat lansarea unui program pilot destinat copiilor cu părinții plecați în
străinătate, în valoare de 30 milioane de euro.
Programul va fi implementat în toată țara și va avea drept beneficiari 3.000 copii care au cel puțin un părinte care
lucrează în afara țării. Măsurile se adresează mai multor grupe de vârstă, fiind adaptate, evident, specificului fiecăreia: elevi
din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani). Sprijinul concret care le va fi acordat
constă într-un mix de măsuri care vizează prevenirea abandonului școlar prin programe de tip ,,școală după școală”, consiliere
psihologică și consiliere vocațională, masă la școală sau asigurarea de rechizite și materiale educative, consiliere pentru părinți.
În cadrul acestei linii de finanțare vor putea depune proiecte, individual sau în parteneriat, școli publice și private din
rețeaua școlară națională, furnizori de servicii de orientare sau consiliere școlară, parteneri sociali din învățământul
preuniversitar, instituții de cult și asociații religioase, instituții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale,
ONG-uri.
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Având în vedere faptul că în România sunt peste 91.000 de copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în
străinătate, iar la nivelul județului Argeș numărul acestora depășește 2.000, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este data de la care unitățile școlare sau celelalte entități îndreptățite vor putea depune proiecte în vederea
finanțării serviciilor de sprijin pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate?
2. Ce acțiuni de informare a potențialilor beneficiari ați întreprins pentru ca acest program pilot să aibă eficiență
maximă, mai ales în rândul comunităților cu un număr mare de copii care au unul sau ambii părinți plecați din țară?
3. Ce măsuri aveți în vedere să adoptați pentru ca finanțarea europeană pentru acest program pilot să poată continua și
pe parcursul exercițiului financiar multianual 2021-2027?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministru interimar al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Situația subvenției la gigacalorie

Stimate domnule ministru,
După cum știți, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 aprilie
2018, însă aceasta a fost amânată atât în 2018, cât și în 2019, prin OUG. Conform OUG din 2019, executivul a amâna intrarea
în vigoare a Legii nr.196/2016 până în 2021. Ținând cont de faptul că autoritățile publice locale nu vor mai putea subvenționa
prețul gigacaloriei, urmare a intrării în vigoare a legii în 2021, impactul asupra veniturilor cetățenilor va fi unul substanţial.
Având în vedere acest aspect vă rog să îmi comunicați următoarele:
- Ce măsuri veți lua pentru diminuarea impactului pe care intrarea în vigoare a legii îl va avea asupra veniturilor cetățenilor
care se vor găsi în situația de a suporta întreg prețul gigacaloriei.
- Ce strategie aveți în vederea modernizării sistemelor de termoficare din România.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Răzvan Prișcă
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Întrebare
Adresată domnului ministru al Afacerilor Interne
Vandalizarea indicatoarelor de la intrarea localității Baia Mare
Stimate domnule ministru,
Doresc să supun atenției dumneavoastră un caz de vandalism alarmant, în care într-o singură noapte, sâmbătă noaptea
spre duminică (1.03.2020.), 12 indicatoare de la intrarea în localitate, ale municipiului Baia Mare, au fost vopsite. Comunitatea
maghiară băimăreană a constatat cu regret că acest șir de act de vandalism a fost intentat exclusiv împotriva folosirii limbii
maghiare, fiind vopsite doar inscripțiile în limba maghiară.
Subliniem ca în cazul faptelor descrise mai sus sunt întrunite condițiile de existență a infracțiunii de distrugere,
prevăzută la Art. 253 alin. (1) din Codul Penal:
”Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea
luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
De asemenea, tragem un semnal de alarmă că astfel de fapte penale, respectiv lipsa reacției prompte a autorităților
competente sau a reacției adecvate, duc la adâncirea conflictelor interetnice. De aceea solicităm ca autoritățile competente să ia
toate măsurile necesare pentru a identifica făptuitorii, pentru a fi trași la răspundere pentru faptele comise, scopul acestor
măsuri coercitive ale statului fiind acela de a descuraja comportamentele antisociale și care alimentează naționalismul extrem.
Având în vedere cele expuse mai sus vă adresez următoarele întrebări:
1. Ce măsuri concrete se impun pentru identificarea și tragerea la răspunderea penală cât mai rapidă a făptuitorilor?
2. Dincolo de sancționarea penală, care sunt măsurile concrete pe care intenționați să le luați pentru a reduce acest
tip de comportament, având în vedere că vandalizarea indicatoarelor bilingve a devenit un fenomen des întâlnit în
mai multe județe ale țării?
3. Cum veți promova preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte similare, interzise de lege?
Solicit răspuns în scris.
Deputat UDMR
Apjok Norbert
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