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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 26 iunie 2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1765

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

1368

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020

397

1) Dezbătute

205
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

149
203 129
27
84
72
20
1
1
1563
632
906
19

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

6

3) Desesizări

4

4) Retrase de inițiatori

2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

27

- în faza de prezentare la Biroul Permanent

27

- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

0

Cele 203iniţiative legislative votate privesc:
58 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
38 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
17 proiecte de legi
145 propuneri legislative
* În anul 2020 au fost promulgate 94 de legi, dintre care 22 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
( Ședințele din zilele de marți, 23 și miercuri, 24 iunie 2020)

12

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

12

- votate

12

- la promulgare
Retrimise la comisii

12
2

Ive
s▪ Cele 12 de iniţiative legislative votate privesc:
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 propuneri legislative

c:

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu

9 proiecte d

ivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
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C. Situația proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaților
în săptămâna 22 – 26 iunie 2020
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

PL-x 241/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru
completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
PL-x 351/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale
PL-x 294/2020 – Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi
Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bucureșt
PL-x 244/2019 - Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
PL-x 721/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
PL-x 632/2019 - Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri
PL-x 209/2020 - Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România
PL-x 315/2020 - Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
PL-x 414/2019 - Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva,
în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Slatina
PL-x 605/2019 – Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua naţională pentru comemorarea
martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor
PL-x 348/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind
unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene
structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011, privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora
PL-x 313/2020 - Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 25 iunie 2020)
I. În perioada 22 – 25 iunie 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte, din care 3 suplimentare și 3 pentru
ședințele comune cu Senatul.
Comisiile permanente au depus 8 avize.
Cele 24 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
21
 rapoarte de respingere 3
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului
 Proiecte de legi și propuneri legislative:

4
20

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 889 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2569 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul

În anul

În anul

2018

2019

2020

648

751

461

298

115

67

68

38

55

31

23

14

818

849

552

350

2017
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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 22 – 25 iunie 2020

I. Comisia economică
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

-

AVIZUL COMUN asupra audierii candidatului pentru ocuparea
funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară – raport comun cu Comisia pentru buget
și comisiile similare de la Senat

-

23.06.20

Raport comun de
aprobare
(14/RC din 23.06.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern,
adoptat
de Senat

22.06.20
23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(287/R din 23.06.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(288/R din 23.06.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(289/R din 23.06.2020)

II. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 348/2020

2

PLx 351/2020

3

PLx 345/2020

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de
coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de
investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 – raport comun
cu Comisia pentru tehnologia informației
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
Proiect de Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru
general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o
securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a
Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a
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Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012

4

5

PLx 721/2018

-

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.88/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
insolvenţei şi a altor acte normative – raport comun cu Comisia
juridică
AVIZUL COMUN asupra audierii candidatului pentru ocuparea
funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară – raport comun cu Comisia economică și
comisiile similare de la Senat

Guvern,
adoptat
de Senat

16.06.20
22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(290/R din 25.06.2020)

-

23.06.20

Raport comun de
aprobare
(14/RC din 23.06.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(291/R din 25.06.2020)

23.06.20

Raport comun de
aprobare
(13/RC din 23.06.2020)

III. Comisia pentru industrii
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 315/2020

-

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea
8 deputați,
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii
adoptat
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare – raport comun cu
de Senat
Comisia pentru agricultură
Raportul comun cu privire la candidatii ce urmează a fi numiti în
funcția de vicepreședinte si membri ai Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei - raport comun cu Comisia
economică și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și
resurse minerale de la Senat

IV. Comisia pentru transporturi
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 294/2020

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în
domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi
în administrarea Consiliului Local Sector 5 – raport comun cu
Comisia pentru administrație și Comisia juridică

8 parlam.,
adoptat
de Senat

22.06.20
23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(283/R din 23.06.2020)

V. Comisia pentru agricultură
7

Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 315/2020

2

PLx 313/2020

3

PLx 463/2019

4

PLx 414/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea
8 deputați,
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii
adoptat
nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare – raport comun cu
de Senat
Comisia pentru industrii
61
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind
parlam.,
combaterea buruienii ambrosia – raport comun Comisia pentru
adoptat
mediu
de Senat
3 deputați,
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea
respinsă
zootehniei nr.32/2019
de Senat
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
7 parlam.,
gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea
adoptat
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a
de Senat
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Slatina – raport comun cu Comisia pentru
administrație și Comisia juridică

Data
dezbaterii

Observaţii

23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(291/R din 25.06.2020)

16.05.20
23.05.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(292/R din 25.06.2020)

23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(298/R din 25.06.2020)

26.05.20
2/06.20
9.06.20

Raport suplimentar de
aprobare cu
amendamente
(54/RS din 25.06.2020)

VI. Comisia pentru administrație
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 630/2019

2

PLx 294/2020

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu Comisia
juridică
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în
domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi
în administrarea Consiliului Local Sector 5 – raport comun cu
Comisia pentru transporturi și Comisia juridică

8 parlam.,
adoptat
de Senat

22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(283/R din 22.06.2020)

8 parlam.,
adoptat
de Senat

22.06.20
23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(284/R din 23.06.2020)

8

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
agricultură și Comisia juridică

7 parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20
2/06.20
9.06.20

Raport suplimentar de
aprobare cu
amendamente
(54/RS din 25.06.2020)

VII. Comisia pentru mediu
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 313/2020

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind
combaterea buruienii ambrosia – raport comun Comisia pentru
agricultură

61
parlam.,
adoptat
de Senat

16.05.20
23.05.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(292/R din 25.06.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

9.06.20
22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(281/R din 22.06.2020)

23.05.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(297/R din 25.06.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

VIII. Comisia pentru muncă și protecție socială
Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLX 50/2020

Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport comun
cu Comisia pt. sănătate

2

PLx 718/2018

Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii
nr.53/2003 privind Codul muncii

24
parlam.,
adoptat
de Senat
26
deputați,
respinsă
de Senat

Nr.
crt.

IX. Comisia pentru sănătate
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

9

1

PLX 50/2020

Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – raport comun
cu Comisia pt. muncă

2

PLx 250/2020

Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

3

PLx 342/2020

Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de
promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

24
parlam.,
adoptat
de Senat
92
parlam.,
adoptat
de Senat
48
deputați,
respinsă
de Senat

9.06.20
22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(281/R din 22.06.2020)

22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(285/R din 23.06.2020)

22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(286/R din 23.06.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

X. Comisia pentru învățământ
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx
365/2019/2020

2

PLx 272/2020

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Iniţiator

Raport de aprobare
cu amendamente
(293/R din 25.06.2020)
Raport de respingere
(294/R din 25.06.2020)

14
deputați

21/05.20

1 deputat

23.06.20
24.06.20

Raport de respingere
(295/R din 25.06.2020)

23.05.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(296/R din 25.06.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

3

PLx 323/2020

Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a operatorilor
economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării 11 parlam.
cursurilor

4

PLx 344/2020

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
18 parlam.
educaţiei naţionale nr.1/2011

XI. Comisia pentru cultură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

10

1

PLx 209/2020

Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România

44
parlam.,
adoptat
de Senat

15.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(282/R din 22.06.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(283/R din 22.06.2020)

22.06.20
23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(284/R din 23.06.2020)

16.06.20
22.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(290/R din 25.06.2020)

XII. Comisia juridică
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

PLx 630/2019

2

PLx 294/2020

3

4

5

PLx 721/2018

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului 8 parlam.,
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu Comisia
adoptat
de Senat
pentru administrație
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul
public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
8 deputați,
şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în
adoptat
domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi
de Senat
în administrarea Consiliului Local Sector 5 – raport comun cu
Comisia pentru administrație și Comisia pentru transporturi
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
Guvern,
nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
adoptat
domeniul insolvenţei şi a altor acte normative – raport comun cu
de Senat
Comisia pentru buget

PLx 244/2019

Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea articolului 5 din
Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică

24
parlam.,
adoptat
de Senat

22.06.20

Raport suplimentar
de respingere a cererii
de reexaminare
(458/RS1 din 23/06.20)

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
agricultură și Comisia administrație

7 parlam.,
adoptat
de Senat

26.05.20
2/06.20
9.06.20

Raport suplimentar de
aprobare cu
amendamente
(54/RS din 25.06.2020)
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6

-

Aviz comun privind numirile pentru două posturi vacante de
președinte Secție de drept public și de președinte Secție de drept privat
din cadrul Consiliului Legislativ – raport comun cu Comisia similar
de la Senat

-

18.06.20

Aviz comun favorabil
(12/RC din 23.06.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

XIII. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 241/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronica – raport comun cu Comisia pentru tehnologia
informației

Guvern,
adoptat
de Senat

23.06.20

Raport suplimentar
de aprobare
(274/RS din 23.06.2020)

XIV. Comisia pentru tehnologia informației
Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx 348/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de
coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de
investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 – raport comun
cu Comisia pentru buget

Guvern,
adoptat
de Senat

22.06.20
23.06.20

Raport de aprobare
cu amendamente
(287/R din 23.06.2020)

2

PLx 241/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronica – raport comun cu Comisia pentru apărare

Guvern,
adoptat
de Senat

23.06.20

Raport suplimentar
de aprobare
274/RS din 23.06.2020

Nr.
crt.
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE ALE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
***

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal



Întrebări

Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării
Precizări privind numărul unităților școlare ce vor beneficia de fonduri guvernamentale
Stimată doamnă ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, numărul unităților școlare ce vor beneficia de fonduri guvernamentale pentru
reabilitarea grupurilor sociale și suma totală destinată județului Alba.
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Precizări privind decizia tehnică în cazul relocării liniei electrice
în zona nodului de nord Alba-Iulia

Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care este decizia tehnică în cazul relocării liniei electrice în zona nodului de nord
Alba-Iulia, pe tronsonul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda.
Deputat
Florin Roman
***
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Precizări privind lucrările de modernizare pe DN 75 în județul Alba

Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă sunt prevăzute lucrări de modernizare pe DN 75 în județul Alba, în acest an.
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Cât de sigur mai este cetățeanul român în propria țară/ casă?
Stimate domnule ministru,
În ultimul timp, au avut loc unele scene extrem de violente, în mai multe județe ale țării, la care polițiștii au fost nevoiți să
intervină în forță. Însă, un lider sindical avertizează că acțiunile lor se bazează pe echipament vechi și uzat, greu de folosit.
De asemenea, polițiștii ezită să apeleze la armament în cazurile justificate, deoarece există riscul ca, pentru o decizie luată
în câteva fracțiuni de secundă, să fie analizați și judecați ani de zile.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

Ce plan de măsuri aveți în vedere pentru a asigura instaurarea legii și ordinii publice și pentru a reda cetățenilor
siguranța și încrederea?

Câte localități din România nu au nici un post de poliție? Câte dintre acestea sunt în județul Iași?

Când vor face parte din dotarea polițiștilor români taserele cu electroșocuri pentru imobilizarea infractorilor, pentru a
evita utilizarea armelor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Sistemul de finanțare a învățământului universitar are nevoie de îmbunătățiri semnificative
Stimată doamnă ministru,
Recent, Consorțiul „Universitaria“, alcătuit din cele mai importante cinci universități din România (Academia de Studii
Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca,
Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara), a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să
renunțe la mecanismele vechi de finanțare a universităților publice. Iar în locul lor să fie implementate soluții de finanțare
pentru un sistem educațional adaptat tendințelor internaționale și nevoilor de pe piața muncii.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

Ce plan de măsuri aveți în vedere pentru îmbunătățirea sistemului de finanțare a învățământului universitar din
România?

Cum vedeți asigurată corelarea proceselor educaționale cu tendințele internaționale, dar și cu nevoile pieței muncii?

Ce schimbări veți introduce în sistemul indicatorilor de evaluare a universităților, astfel încât finanțarea să se facă pe
bază de criterii relevante de performanță și de calitate?

Cum veți asigura onestitatea, corectitudinea și transparentizarea procesului de raportare a indicatorilor de calitate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Procedurile de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva României
Stimate domnule ministru,
Este cunoscut faptul că, în baza tratatelor Uniunii Europene, Comisia Europeană inițiază proceduri juridice împotriva
statelor membre care nu respectă legislația UE.
Conform nenumăratelor informații prezentate în mass media, împotriva României, de la data aderării la Uniunea
Europeană până în prezent, au fost declanșate numeroase proceduri de infringement, fie pentru nerespectarea obligației de a
transpune corect, complet şi la termen directivele UE în legislația națională, fie pentru aplicarea incorectă a legislației
europene.
Având în vedere cele prezentate anterior şi luând în considerare faptul că Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de
instituție care asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor UE şi asigurării cadrului de aplicare
directă a reglementelor şi deciziilor, urmărește, în mod sistematic, stadiul îndeplinirii obligației României, ca stat membru
al Uniunii Europene, de a transpune legislația europeană în cea națională, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este numărul procedurilor de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva României între 1
ianuarie 2007 şi 31 mai 2020?
2. Câte proceduri de infringement declanșate împotriva României erau în curs la data de 31 mai 2020?
3. Câte dintre acestea vizează netranspunerea la termen în legislația românească a directivelor Uniunii Europene şi
câte transpunerea/aplicarea incorectă a legislației europene?
4. Pentru câte dintre procedurile de infringement declanșate împotriva României Curtea de Justiție a Uniunii Europene
a pronunțat până în prezent hotărâri de condamnare a statului român?
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5. Care este valoarea sancțiunilor pecuniare aplicate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene statului român,
pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene, de la data aderării şi până în prezent? Dar a celor pe
care țara noastră riscă să le primească în cazul procedurilor de infringement care sunt declanșate în acest moment?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Funcționarea cabinetelor medicale școlare
Stimate domnule ministru,
Închiderea treptată a cabinetelor medicale școlare a avut drept consecință, așa cum era de așteptat, o creștere a
incidenței bolilor transmisibile în unitățile de învățământ de stat, precum și o reducere a capacității sistemului de sănătate
publică de a controla și a gestiona corespunzător starea de sănătate a copiilor.
Dacă în urmă cu trei decenii existau cabinete medicale sau cabinete stomatologice școlare în majoritatea unităților de
învățământ cu peste 300 de elevi, astăzi acestea au devenit o raritate, chiar și pe lângă marile unități școlare. Din păcate,
măsurile concrete privind redeschiderea cabinetelor medicale școlare nu au reprezentat o prioritate pentru miniștrii sănătății
din ultimii 30 de ani, ci, dimpotrivă, s-a considerat că prin desființarea lor se realizează economii bugetare. Paradoxal,
economii nu s-au realizat decât scriptic, în schimb, prevenirea extinderii unor boli contagioase sau descoperirea precoce a
acestora în rândul elevilor au devenit foarte greu de gestionat.
Drept urmare, în condițiile în care finanțarea cabinetelor medicale școlare s-ar putea realiza, chiar și temporar, prin
fonduri europene nerambursabile, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Câte cabinete medicale școlare și câte cabinete stomatologice școlare mai funcționează în prezent la nivel național?
Dar în județul Argeș?
2. Se înscrie printre prioritățile Ministerului Sănătății reînființarea cabinetelor care au fost închise, cel puțin pe lângă
unitățile mari ale sistemului de învățământ de stat?
3. Care ar fi efortul bugetar necesar pentru organizarea unui sistem minimal de cabinete școlare la nivelul întregii țări
(cheltuieli pentru salarii și logistică), având în vedere că spațiile și costurile administrative pot fi asigurate de către unitățile
școlare beneficiare?
4. În prezent există diferențe între veniturile obținute de medicii care activează în unitățile spitalicești și cele ale
medicilor care lucrează în cabinetele școlare? Dacă răspunsul este afirmativ, cum și când vă propuneți să eliminați această
inechitate?
5. Ținând cont de rata redusă de utilizare de către România a Fondului Social European (prin Programul Operațional
Capital Uman), aveți în vedere folosirea resurselor care pot fi accesate prin acest program de finanțare pentru redeschiderea
cabinetelor medicale școlare?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dănuț Bica
***
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Adresată doamnei Elena Mateescu, Directorul General al Administrației Naționale de Meteorologie
Cantitatea de apă meteorică înregistrată pentru municipiul Alba Iulia
Stimată doamnă,
Având în vedere atribuțiile instituției pe care o conduceți, vă rog să-mi comunicați care a fost cantitatea de apă meteorică
înregistrată de Agenția Națională pentru Meteorologie pentru fiecare lună din intervalul august 2019 – aprilie 2020, pentru
municipiul Alba Iulia, precum și care este metodologia prin care se calculează aceste valori lunare de apă meteorică.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Eduardt Cozminschi, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
Legalitatea taxelor COVID19 impuse de prestatorii de servicii
Stimate domnule președinte,
Reluarea activității cu publicul pentru o serie de prestatori de servicii din industria de alimentație publică, de îngrijire
personală, din turism, transporturi și chiar pentru cabinetele medicale a presupus și respectarea unor noi protocoale de
protecție și dezinfecție contra COVID19, care generează o serie de costuri suplimentare. Pentru a-și acoperi aceste costuri
unii dintre acești prestatori de servicii le percep clienților o taxă COVID19, care poate merge de la câțiva lei până la peste o
mie de lei, în funcție de specificul activității. Menționez că nu este vorba despre o creștere a prețului serviciilor prestate,
care să includă aceste costuri generate de noile protocoale de protecție și dezinfecție, ci de perceperea unei taxe COVID19,
care apare evidențiată separat pe documentele fiscale.
Vă rog să-mi comunicați dacă perceperea unei astfel de taxe separate, justificată de necesitatea respectării protocoalelor de
protecție și dezinfecție contra COVID19, este legală și ce măsuri pot lua consumatorii pentru a se apăra în fața unor
eventuale abuzuri ale prestatorilor de servicii, în acest caz.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Administrației și Internelor
Eiberarea on-line a certificatelor de cazier judiciar
Stimate domnule ministru,
În perioada restricțiilor de circulație impuse de pandemia de COVID19 cetățenii au avut posibilitatea de a transmite în
format electronic cererea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.
Măsura nu elimină însă necesitatea prezentării la ghișeu, fiind menită doar să reducă aglomerația și timpii de contact.
Având în vedere ultimele modificări ale legislației românești, privitoare la obligativitatea utilizării semnăturii electronice,
vă rog să-mi comunicați când va fi posibilă acceptarea transmiterii în format electronic a cererilor de eliberare a
certificatelor de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală semnate cu semnătură electronică calificată
(echivalentă semnăturii olografe) și când va fi posibilă eliberarea de către Poliție a acestor documente în format electronic,
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cu semnătură electronică calificată. De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă, în situația instituțiilor publice și a
organelor administrației publice care solicită cazier judiciar din partea cetățenilor, consimțământul expres al persoanei
pentru care se fac verificări este acceptat în format electronic cu semnătură digitală calificată.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Administrației și Internelor
Modalitatea de stabilire a domiciliului
Stimate domnule ministru,
În ultimii ani, presa a prezentat numeroase cazuri de cetățeni proveniți din spațiul ex-sovietic care își stabilesc domiciliul
sau reședința în România pentru a primi cetățenia română. Acest fapt a creat situații deosebite în județele din Estul
României, precum cel de la Iași, unde, doar într-un singur apartament al blocului D12, de pe strada Oancea nr. 1, din
cartierul Tătărași, domiciliază peste 1.600 de persoane. Un alt caz este cel al Municipiului Vaslui, unde diferența între
numărul real de locuitori și cei cu domiciliul stabilit în acest oraș se estimează a fi de peste 62.000 de locuitori, adică
echivalentul unui oraș reședință de județ. Și în acest caz presa a relatat situații de garsoniere în care „locuiesc” peste 1.000
de persoane.
Vă rog să-mi comunicați cum este posibil să apară astfel de cazuri, în care mii de cetățeni își stabilesc domiciliul sau
reședința într-un spațiu locativ de câteva zeci de metri pătrați și dacă se fac verificări pentru constatarea veridicității datelor
înscrise în documentele depuse la serviciile de evidență a populației pentru stabilirea domiciliului sau reședinței. De
asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă declarațiile prin care proprietarii de locuințe primesc în spațiu mii de solicitanți
pentru stabilirea domiciliului sau reședinței, constituie sau nu fals în declarații, în condițiile în care acești solicitanți nu
locuiesc efectiv în spațiile declarate.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Modificările impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
Stimate domnule ministru,
Adoptarea la nivel european a Pachetului de mobilitate introduce o serie de modificări importante care afectează firmele
românești din sectorul transporturilor rutiere. Una dintre cele mai dure modificări este obligativitatea întoarcerii
camioanelor și a șoferilor în țara de origine, după anumite intervale de timp, măsură ce va produce o cheltuială suplimentară
firmelor românești și va avea un impact negativ deosebit de important asupra mediului înconjurător. Astfel, în timp ce
firmele românești sunt presate să își înnoiască parcul auto pentru a folosi mașini cât mai puțin poluante, această măsură va
duce, după calculele specialiștilor, la generarea a circa jumătate de milion de tone de emisii de CO2 pe an pentru revenirea
în țara de origine a camioanelor, printr-o simplă procedură birocratică, fără justificare practică sau economică. La aceste
valori se adaugă alte sute de mii de tone de CO2 generate prin mișcarea celor circa 60.000 de șoferi care vor trebui să
revină acasă la fiecare 3-4 săptămâni, folosind circa 1.200 de autocare sau 400 de zboruri aeriene.
Vă rog să-mi comunicați care este poziția Ministerului Mediului față de aceste modificări și dacă, de asemenea, conducerea
anterioară a Ministerului a formulat vreo poziție care să fie transmisă forurilor europene în procesul de discutare și adoptare
a Pachetului de mobilitate la nivel european.
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Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Formularele de înscriere la examenul de Bacalaureat
Stimată doamnă ministru,
Elevii care s-au înscris la examenul de Bacalaureat din acest an au trebuit să completeze și un formular privind prelucrarea
datelor cu caracter personal. Acest formular a fost însă elaborat în baza Legii 363/2018 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării
pedepselor, măsurilor educative și de siguranță și nicidecum în baza Legii 190/2018 privind punerea în aplicare a
Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Având în vedere că formularea „am luat la cunoștință” folosită în cererea de înscriere la examen nu este sinonimă din
punct de vedere juridic și nu are aceleași implicații juridice cu formularea „sunt de acord cu prelucrarea datelor mele
personale”, și ținând cont de faptul că Legea 363/2018 este o lege cu aplicabilitate specială, folosită de organele de anchetă
penală, vă rog să-mi comunicați de ce este necesară această mențiune legală pe o cerere de înscriere la examenul de
Bacalaureat și care este scopul în care Ministerul Educației colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale
personalelor înscrise pentru susținerea examenului de Bacalaureat.
Menționez că doresc răspuns scris.

Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Stadiul implementării proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
Stimată doamnă ministru,
Ministerul Educației și Cercetării are în implementare, din anul 2017, proiectul CRED - Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți, proiect prin care ar trebui să se realizeze și o platformă digitală pentru învățare. De altfel, Activitatea
2.2 din cadrul proiectului vizează elaborarea de resurse educaționale deschise și de alte resurse relevante pentru sprijinirea
aplicării la clasă a noilor programe școlare (inclusiv materiale multimedia).
Vă rog să-mi comunicați dacă această platformă a fost sau nu operaționalizată și de ce nu a fost posibilă utilizarea ei pentru
predarea conținutului educațional la distanță, în timpul pandemiei COVID19.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Efectele modificărilor introduse prin adoptarea Pachetului european de Mobilitate
Stimate domnule ministru,
La nivel european s-a decis adoptarea unui set de măsuri reunite sub titulatura de Pachetul de mobilitate. Aceste măsuri
introduc o serie de modificări care afectează puternic negativ firmele și muncitorii români din sectorul transporturilor
rutiere, sector care generează anual circa 4,3 miliarde de euro în economia românească, adică circa jumătate din excedentul
total al comerțului extern cu servicii al României. Această ramură a devenit deosebit de importantă pentru echilibrul
macroeconomic al României, fiecare al patrulea leu pierdut din comerțul de bunuri întorcându-se din comerțul cu servicii
de transport și fiecare 4 lei din 10, cheltuiți de Guvern peste propriile venituri, se întorc din excedentul comerțului cu
servicii de transport. România se găsește pe locul 5 în Europa ca volum de mărfuri transportate internațional și pe locul 3 la
volumul de mărfuri tranzitate pe distanțe între 500 și 2.000 de kilometri.
Acest lucru urmează însă să se schimbe, firmele românești urmând să fie puternic afectate de noile modificări, dintre care
cea mai dură este obligativitatea întoarcerii camioanelor și a șoferilor în țara de origine, după anumite intervale de timp. Se
estimează că această măsură va afecta competitivitatea firmelor românești, producându-le o cheltuială suplimentară
estimată la 8-15% din cifra de afaceri și o reducere substanțială a veniturilor.
Vă rog să-mi comunicați care este poziția Ministerului Finanțelor față de aceste modificări și dacă se are în vedere
pregătirea unui pachet de stimulente financiare pentru firmele românești din domeniul transporturilor, care să contracareze
efectele negative ale acestor reglementări europene. De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă anterioara conducere a
Ministerului a formulat vreo poziție sau analiză care să fie transmisă de către România forurilor europene în procesul de
discutare și adoptare a Pachetului de mobilitate.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Modificările impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
Stimată doamnă ministru,
Adoptarea la nivel european a Pachetului de mobilitate introduce o serie de modificări importante care afectează muncitorii
români din sectorul transporturilor rutiere. Una dintre cele mai dure modificări este obligativitatea întoarcerii camioanelor
și a șoferilor în țara de origine, după anumite intervale de timp, măsură ce va produce o cheltuială suplimentară firmelor
românești estimată la 8-15% din cifra de afaceri. În același timp, impunerea întoarcerii obligatorii a șoferilor români în țară
la fiecare 3-4 săptămâni pentru efectuarea perioadelor de repaos și interdicția de efectuare a repaosului săptămânal în cabina
autotrenului generează alte cheltuieli suplimentare și sunt interpretate de către patronatele din domeniu drept îngrădiri
majore ale libertăților europene, în speță ale libertății muncii și a libertății de mișcare a forței de muncă pe piața unică
europeană.
Vă rog să-mi comunicați care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale față de aceste modificări și dacă, de
asemenea, conducerea anterioară a Ministerului a formulat vreo poziție care să fie transmisă forurilor europene în procesul
de discutare și adoptare a Pachetului de mobilitate la nivel european.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
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***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Dezvoltarea sistemului de telemedicină
Stimate domnule ministru,
Pandemia COVID 19 și restricțiile impuse de aceasta au arătat cât de folositor și eficient poate fi un sistem modern de
telemedicină, care să le permită pacienților să țină legătura cu medicii și să fie corect diagnosticați și tratați de la distanță,
fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în cabinetele medicale. În plus, în situația României, care se confruntă cu un deficit de
cadre medicale, sistemul poate avea și alte avantaje.
Vă rog să-mi comunicați dacă se are în vedere operaționalizarea serviciilor de telemedicină în România în următorii 1-3 ani
și dacă au fost întreprinse demersurile necesare pentru reglementarea legală a telemedicinii, inclusiv sub aspectul
responsabilității actului medical și a decontării serviciilor de telemedicină prin pachetul de servicii medicale de bază,
furnizate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, reglementat de contractul cadru.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Modificările impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
Stimate domnule ministru,
Adoptarea la nivel european a Pachetului de mobilitate introduce o serie de modificări importante care afectează firmele
românești din sectorul transporturilor rutiere și care va genera o congestie semnificativă la nivelul traficului rutier din
România. Astfel, obligativitatea întoarcerii camioanelor și a șoferilor în țara de origine, după anumite intervale de timp, va
produce o cheltuială suplimentară firmelor românești, dar va avea și un impact negativ semnificativ asupra transporturilor
românești, deoarece circa 1.000 de camioane ar urma să circule în plus, în fiecare zi, pe drumurile europene, din care o
parte însemnată vor fi pe șoselele românești și așa subdimensionate. Dincolo de aglomerație, accidente și poluare, acest fapt
va produce și întârzieri în livrarea mărfurilor și, mai ales, în traversarea frontierei de vest a României.
Vă rog să-mi comunicați care este poziția Ministerului Transporturilor față de aceste modificări și dacă, de asemenea,
conducerea anterioară a Ministerului a formulat vreo poziție care să fie transmisă forurilor europene în procesul de
discutare și adoptare a Pachetului de mobilitate la nivel european.
Menționez că doresc răspuns scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

21

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 11 - 2020
Săptămâna 22 – 26 iunie 2020
Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; domnului Nicolae Ciucă, ministrul
Apărării Naționale; domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii; domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei; domnului Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri; doamnei Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării; domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor
Externe; domnului Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice; domnului Marcel Boloș, ministrul Fondurilor
Europene, domnului Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne; domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției;
domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor; doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și
Protecției Sociale; domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii; domnului Antonel Tănase, Secretar General al
Guvernului; domnului Ionuț Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului; domnului Lucian Bode, ministrul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Procentul persoanelor cu handicap angajat în instituția pe care o conduceți
Stimată doamnă ministru,
Stimate domnule ministru,
Conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) si (3) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice, persoanele
juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap întrun procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.
În situația în care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), aceștia plătesc lunar către
bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de
muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
În aceste condiții, vă rog domnule ministru să-mi comunicați următoarele date:
1. Care este numărul de persoane cu handicap angajate, în prezent, în cadrul instituției pe care o conduceți, precum și
în coordonarea sau în subordinea acesteia?
2. Care este procentul persoanelor cu handicap angajate, în prezent, în cadrul instituției pe care o conduceți, precum și în
coordonarea sau în subordinea acesteia?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mara Calista
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Precizări referitoare la misiunile pe Marea Neagră în scopul prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal
Stimate domnule ministru,
În perioada 09-15.06.2020, inspectorii din cadrul Direcții de Politici și Inspecții Maritime Constanţa au desfăşurat un
număr de 10 misiuni pe Marea Neagră în scopul prevenirii şi combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat şi al
verificării respectării perioadei de prohibiţie la calcan.
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Din informațiile publice, am aflat că acţiunile au fost efectuate cu nave de patrulare ale Gărzii de Coastă din Sulina,
Constanţa şi Mangalia, precum şi cu ambarcaţiunile proprii de inspecţie şi control din dotare.
În acest context, vă rog să îmi comunicați care au fost rezultatele acestor controale, câte sancțiuni au fost aplicate și ce
cantități de pește au fost confiscate, precum și ce măsuri aveți în vedere pentru a preveni pe viitor astfel de abateri.
Menționez că doresc răspuns scris.

Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Precizări referitoare la aspectele legate de situația actuală din aviația românească
Stimate domnule ministru,
Așa cum am aflat din comunicarea publică, în data de 18 iunie a.c. a avut loc, la sediul Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor, o întâlnire cu reprezentanții aeroporturilor din România, în cadrul căreia au fost abordate
aspectele legate de situația actuală din aviația românească, posibile măsuri fiscale pe care le pot folosi companiile aeriene
sau aeroporturile, situația angajaților din acest domeniu și eventuale scheme de ajutor necesare tuturor celor care activează
în acest sector.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, care sunt măsurile punctuale, pe termen scurt și mediu, care sunt necesare
redresării celor 16 aeroporturi din România, atât cele aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, cât și cele care se află în subordinea autorităților publice locale.
Menționez că doresc răspuns scris.

Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
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