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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 30.10.2020)
Totalul iniţiativelor legislative

2039

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

1369

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020

417

- înregistrate în cursul sesiunii extraordinare 1 iulie-31 august 2020

68

- înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020

185

1) Dezbătute

376
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

285

– 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

374
57
94
197
26
1
1
1671
633
1013
19

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

6

3) Desesizări

8

4) Retrase de inițiatori

2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

3

- în faza de prezentare la Biroul Permanent

3

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

0

Cele 374 iniţiative legislative votate privesc:
101 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
61 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
36 proiecte de legi
273 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 221 de legi, dintre care 24 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea septembrie – decembrie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 30.10.2020)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2020

1758
1573

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2020

185

1) Dezbătute

89
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

74

– 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

87
13
59
13
2
1
1
1671
633
1013
19

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

3

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor

3

- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

6

3
0

Cele 87 iniţiative legislative votate privesc:
24 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
10 proiecte de legi
63 propuneri legislative
din care 0 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
* În anul 2020 au fost promulgate 221 de legi, dintre care 208 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare.
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi
a Camerei Deputaților
Şedinţele online ale Camerei Deputaților și Senatului
din ziua de marți, 27 octombrie 2020

44

Înscrise pe ordinea de zi
- votate

18
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- la Senat
- la promulgare

13
5
13

Retrimise la comisii

3

Cele 18 iniţiative legislative votate privesc:
5 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi
13 propuneri legislative

Ives
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Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 19 - 23 octombrie 2020

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.

PL-x 438/2019 - Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

2.

PL-x 438/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
protecţiei civile

3.

PL-x 540/2020 – Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi
aromatice, precum şi produsele stupului și pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

4.

PL-x 503/2019 - Lege pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

5.

PL-x 218/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

6.

PL-x 622/2019 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea
cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau
înregistrării acestora în România

7.

PL-x 167/2019 - Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

8.

PL-x 531/2019 - Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a
criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale
la care România este parte

9.

PL-x 104/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea
art. 15 din Legea concurenţei nr.
21/1996

10.

PL-x 459/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

11.

PL-x 465/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

12.

PL-x 578/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea
unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi
urbanism

13.

PL-x 432/2020 - Lege privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere S e n a t u l u i :
1.

Pl-x 397/2020 - Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

2.

Pl-x 422/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice şi a Legii
nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

3.

Pl-x 493/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, precum şi
pentru modificarea unor acte normative
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

4.

Pl-x 494/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

5.

PL-x 548/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României
şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de
stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020
(Se consideră adoptat în temeiul art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar
al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară
a anului 2020
În octombrie 2020, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua
sesiune ordinară a anului 2020, care cuprinde 80 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 35 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:

Stadiul proiectelor de legi
Camera
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

Proiecte

6

29

Senat
În
procedur
ă

ÎN PROCEDURĂ

0

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

0

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

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ADOPTATE / RESPINSE

1
0
0
8
16
0

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

4
0
1
0

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

0
0
5
0

0
35
35

0

25

10

35
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ANEXA
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2020
I.
Nr.
crt

1

Nr.
înreg.

PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea
PLx
transpunerii unor acte juridice
825/2015 ale Uniunii Europene în
domeniul protecţiei mediului.
L
(poz. I-b-24)
553/2015
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

Observații

SAdoptat pe
18.11.2015
CD - OZ
Plen JUR
și MED

Raport depus
pe
07.12.2018

2

Proiect
de
Lege
pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.273/2004 privind procedura
adopţiei, precum şi pentru
abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc)
din Ordonanţa de urgenţă a
PLx
Guvernului nr.11/2014 privind
736/2018
adoptarea unor măsuri de
reorganizare
la
nivelul
L
administraţiei publice centrale şi
606/2018
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. (poz. I-b-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Revizuirea cadrului normativ în materia
adopţiei, prin introducerea unor prevederi
care să asigure celeritatea în dobândirea şi
menţinerea statutului de copil adoptabil,
flexibilizarea procedurii de evaluare a
adoptatorilor şi a etapei de monitorizare
post-adopţie, precum şi debirocratizarea
unor proceduri, printre care: eliminarea din
procedură a identificării rudelor de până la
gradul al IV-lea în cazurile în care planul
individualizat de protecţie a copilului are ca
finalitate adopţia; flexibilizarea derulării
procedurii de adopţie pentru copiii care au
împlinit vârsta de 14 ani, precum şi a
grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi.

S Adoptată
pe
28.11.2018
CD - OZ
Plen MUN
și JUR

3

Proiect de lege pentru modificarea
și
completarea
Ordonanței
Guvernului nr.119/1999 privind
PLx
controlul intern/managerial și
673/2018
controlul financiar preventiv.
(poz. I-b-11)
L
- Caracter: ordinar
575/2018
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

S Adoptată
pe
24.10.2018
CD - OZ
Plen BUG

(699/R/2018)

înscris pe
ordinea de zi
a plenului
Camerei
Deputatilor
(sub rezerva
depunerii
raportului)

Raport depus
pe
30.01.2020
(6/R/2020)
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Nr.
crt

4

Nr.
înreg.

Proiect de lege privind vaccinarea
persoanelor în România. (poz. I-bPLx
23)
399/2017 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
216/2017

PLx
404/2019
5
L
279/2019

PLx
593/2020
6
L
489/2020

7

Titlul proiectului de lege

- 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-b-22)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect
de
Lege
privind
desfiinţarea Universităţii Române
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe
Cristea” din Bucureşti. poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect
de
Lege
pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.212/2015 privind modalitatea
de gestionare a vehiculelor şi a
PLx
462/2020 vehiculelor scoase din uz.
(poz. I-b-5)
- Caracter: ordinar
L
384/2020 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Reglementarea activității de vaccinare în
vederea prevenirii și limitării răspândirii
bolilor transmisibile care pot fi prevenite
prin vaccinarea populației generale, în
România.

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.

Desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe
şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti.

Stadiul

Observații

SAdoptat pe
23.10.2017
CD - OZ
Plen SĂN

Raport depus
pe
04.03.2020

S Adoptată
pe
23.09.2019
CD - OZ
Plen JUR

Raport depus
pe
26.03.2020

S Adoptat pe
21.09.2020
CD - OZ
Plen ÎNV

Raport depus
pe
15.10.2020

Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.212/2015,
în
sensul
transpunerii
prevederilor art.l din Directiva (UE)
S 2018/849 a Parlamentului European şi a
Adoptată
Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a
pe
Directivei 2000/53/CE privind vehiculele 27.07.2020
scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile CD - OZ
de baterii şi acumulatori şi a Directivei Plen IND
2012/19/UE
privind
deşeurile
de și MED
echipamente electrice şi electronice,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr.150 din 14 iunie 2018.

(56/R/2020)

(87/R/2020)

(457/R/2020)

Raport depus
pe
21.10.2020
(467/R/2020)
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Nr.
crt

8

9

10

11

12

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.135/2010
PLx
privind Codul de procedură
472/2019
penală. (poz. I-b-25)
- Caracter: organic
L
- Procedură de urgenţă: da
327/2019
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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
Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului
European și a Consiliului din 11 mai 2016
privind garanțiile procedurale pentru copii
care sunt persoane suspectate sau acuzate în
cadrul procedurilor penale.

Reglementarea
muncii
în
domeniul
pescuitului
maritim,
precum
şi
instituirea
de
Propunere legislativă privind
munca în domeniul pescuitului măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii
PLx
condiţiilor de viaţă şi de muncă şi protejarea
291/2020 maritim. (poz. I-b-18)
sănătăţii şi securităţii pescarilor din acest
- Procedură de urgenţă: da
sector de activitate, din perspectiva alinierii
- Iniţiator: 1 deputat
L
la normele şi exigenţele europene în
175/2020
domeniu, în vederea îndeplinirii obligaţiilor
- Cameră decizională: CD
ce revin României, în calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene.

Stadiul

Observații

S Adoptat pe
14.10.2019
CD - OZ
Plen JUR

Raport depus
pe
27.10.2020

S Respins pe
12.05.2020
CD - OZ
Plen TRSP
și MUN

Proiect de lege pentru modificarea
şi
completarea
unor
acte
normative şi pentru stabilirea unor
S măsuri financiare în domeniul
Adoptată
PLx
unor programe gestionate de
pe
435/2019
Ministerul Dezvoltării Regionale Amendarea unor acte normative, precum și 02.10.2019
şi Administraţiei Publice. (poz. I- stabilirea unor măsuri financiare.
L
CD - BUG
b-9)
285/2019
și ADMIN
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect
de
Lege
pentru
reglementarea unor măsuri în
domeniul competenţei de control
PLx
a Ministerului Finanţelor Publice
482/2019
şi modificarea şi completarea
unor acte normative. (poz. I-b-27)
L
- Caracter: ordinar
492/2019
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 1 senator
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea
PLx
Guvernului
491/2019 Ordonanţei
nr.19/2019 pentru modificarea şi

S Reglementarea unor măsuri în domeniul
Adoptată
competenţei de control a Ministerului
pe
Finanţelor Publice şi modificarea şi 16.10.2019
completarea unor acte normative.
CD - BUG
pt. raport
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.207/2015, în scopul transpunerii în
dreptul intern a prevederilor Directivei (UE)

(476/R/2020)

Raport depus
pe
27.10.2020
(477/R/2020)

TDR:
24.10.2019

TDR:
05.11.2019

S Adoptată
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Nr.
crt

13

14

15

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

completarea Legii nr.207/2015 2017/1852 a Consiliului din 10 octombrie
L
359/2019 privind Codul de procedură 2017 privind mecanismele de soluţionare a
fiscală. (poz. I-b-6)
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.132/2017, pentru asigurarea respectării
obligaţiilor ce revin României potrivit
Directivei 2009/138/CE şi Directivei
2009/103/CE, având în vedere emiterea de
Proiect
de
Lege
pentru către Comisia Europeană a Avizului motivat
modificarea şi completarea Legii din 26.07.2019. Intervenţiile legislative
nr.132/2017 privind asigurarea vizează schimbarea modului de funcţionare a
obligatorie de răspundere civilă „asiguratului cu risc ridicatˮ, abrogarea
PLx
165/2020 auto pentru prejudicii produse prevederilor ce limitează cheltuielile
terţilor prin accidente de vehicule administrative şi de vânzare ale poliţei de
şi tramvaie.
asigurare ce pot fi incluse de către
L
asiguratori în calculul tarifelor de primă. De
7/2020 (poz. I-b-12)
asemenea, se propune eliminarea obligaţiei
- Procedură de urgenţă: da
A.S.F. de reglementare a modului de calcul
- Iniţiator: Guvern
al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a
- Cameră decizională: CD
indicilor de încadrare, a coeficienţilor de
majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente
de ajustare a tarifelor de primă, condiţii în
care calculul va avea în vedere respectarea
principiilor actuariale general acceptate.
Proiect
de
Lege
privind
Completarea art.49 din Legea nr.129/2019.
completarea art.49 din Legea
Proiectul de act normativ transpune
nr.129/2019 pentru prevenirea şi
dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) si ale art.10
combaterea spălării banilor şi
PLx
alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2018/167
461/2020 finanţării terorismului, precum şi
3 a Parlamentului European şi a Consiliului
pentru modificarea şi completarea
din 23 octombrie 2018 privind combaterea
unor acte normative. (poz. I-b-17)
L
prin măsuri de drept penal a spălării
383/2020 - Caracter: organic
banilor, publicată în Jurnalul Oficial al
- Procedură de urgenţă: da
Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 12
- Iniţiator: Guvern
noiembrie 2018.
- Cameră decizională: CD
Modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa
Proiect de lege pentru modificarea
Guvernului
nr.86/2003,
în
sensul
art.4 alin.(3) din Ordonanța
introducerii unor reglementări cu privire la
Guvernului nr.86/2003 privind
formarea preţului de vânzare cu amănuntul,
unele reglementări în domeniul
în moneda euro, pentru ţigaretele
financiar. (poz. I-a-3)
PLx
comercializate prin magazinele amplasate în
627/2020 - Caracter: ordinar
aeroporturile internaţionale, după locurile
- Procedură de urgenţă: nu
stabilite pentru efectuarea controlului vamal,
- Iniţiator: Guvern
precum şi cu privire la transformarea
- Cameră decizională: CD
preţului de vânzare cu amănuntul al

Stadiul
pe
21.10.2019
CD - BUG
pt. raport

S Adoptată
pe
23.04.2020
CD - BUG,
IND, TRSP
și JUR
pt. raport
comun

S Adoptată
pe
27.07.2020
CD - BUG
și JUR
pt. raport
comun

Observații

TDR:
12.11.2019

TDR:
14.05.2020

TDR:
08.09.2020

S Respins pe
07.10.2020
CD - BUG
pt. raport

TDR:
27.10.2020
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Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

ţigaretelor din moneda lei, în moneda euro,
folosind cursul Băncii Centrale Europene.

16

Proiect de Lege privind unele
măsuri pentru reabilitarea
structurilor de primire turistică
PLx
190/2014 situate în staţiuni turistice şi
balneoclimaterice, de interes
naţional. (poz. I-b-14)
L
6/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

Instituirea, pentru proprietarii structurilor
de primire turistică cu funcțiuni de cazare
situate în stațiuni turistice, a obligației de
realizare a lucrărilor de reabilitare
ambiental-arhitecturală a construcțiilor,
precum și de amenajare a terenului aferent
acestor imobile.

S Adoptat pe
07.04.2014
CD - IND
pt. raport

TDR:
30.04.2014

- Cameră decizională: CD

17

Proiect
de
Lege
privind
incubatoarele şi acceleratoarele de
PLx
afaceri. (poz. I-b-26)
628/2019 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
516/2019
- Cameră decizională: CD

18

19

Proiect
de
Lege
pentru
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.78/2000 privind omologarea,
eliberarea cărţii de identitate şi
certificarea
autenticităţii
vehiculelor rutiere în vederea
comercializării, înmatriculării sau
înregistrării acestora în România
PLx
şi a Ordonanţei Guvernului
601/2020
nr.80/2000 privind omologarea şi
cerficarea produselor şi a
L
materialelor
de
exploatare
507/2020
utilizate la vehiculele rutiere,
precum
şi
condiţiile
de
introducere pe piaţă şi de
comercializare a acestora. (poz. Ib-16)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect
de
Lege
pentru
PLx
şi
completarea
641/2020 modificarea

Stabilirea
regimului
juridic
privind
S înfiinţarea şi funcţionarea incubatoarelor şi
Adoptată
a acceleratoarelor de afaceri, prin
pe
acordarea unor facilităţi fiscale din partea 28.11.2019
autorităţilor publice pentru fondatorii
acestora, în vederea creării de noi locuri de CD - IND
muncă,
diversificării
economiilor
şi și JUR
dezvoltării unui mediu antreprenorial în
pt. raport
cadrul comunităţilor locale.
comun

TDR:
17.12.2019

Modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000, şi a Ordonanţei
Guvernului
nr.80/2000,
intervenţiile
legislative vizând punerea în aplicare a
Regulamentul
(UE)
2018/858
al
Parlamentului European şi al Consiliului din
30 mai 2018 privind omologarea şi
supravegherea pieţei autovehiculelor şi
remorcilor acestora, precum şi ale
sistemelor, componentelor şi unităţilor
tehnice separate destinate vehiculelor
respective, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr.715/2007 şi (CE) nr.595/2009 şi de
abrogare a Directivei 2007/46/CE.

TDR:
20.10.2020

S Adoptat pe
30.09.2020
CD - IND
și TRSP
pt. raport
comun

Modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în S -

TDR:
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Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr.195/2002
privind
L
613/2020 circulaţia pe drumurile publice.
(poz. II-12)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

20

21

Obiectul de reglementare

Stadiul

principal în scopul transpunerii unora dintre
dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a
Parlamentului European şi a Consiliului din
18 aprilie 2018 de modificare a Directivei
2003/59/CE privind calificarea iniţială şi
formarea periodică a conducătorilor auto ai
anumitor
vehicule
rutiere
destinate
transportului de mărfuri sau de persoane,
precum şi a Directivei 2006/126/CE privind
permisele de conducere.

Respins pe
14.10.2020

Aprobarea
Strategiei
de
dezvoltare
teritorială a României, care reprezintă,
Proiect de lege pentru aprobarea conform art.3 din proiect, ”documentul
Strategiei de dezvoltare teritorială programatic pe termen lung prin care sunt
PLx
stabilite liniile directoare de dezvoltare
574/2017 a României. (poz. I-b-10)
teritorială a României, bazat pe un concept
- Caracter: ordinar
strategic,
precum
și
direcțiile
de
L
- Procedură de urgenţă: nu
implementare pentru o perioadă de timp de
181/2017 - Iniţiator: Guvern
20 de ani, la scară regională, interregională,
- Cameră decizională: CD
națională, cu integrarea aspectelor relevante
la nivel transfrontalier și transnațional”.
Proiect
de
Lege
pentru
completarea Legii nr.184/2001
PLx
privind organizarea şi exercitarea
423/2020
profesiei de arhitect. (poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
L
- Procedură de urgenţă: da
301/2020
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

Proiectul Legii Tineretului. (poz.
PLx
I-b-13)
716/2018
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
L
- Iniţiator: Guvern
443/2018
- Cameră decizională: CD

23

Proiect
de
Lege
pentru
PLx
modificarea şi completarea Legii
387/2020
nr.374/2013 privind utilizarea
sistemelor destinate blocării şi
L
întreruperii radiocomunicaţiilor în
359/2020
perimetrele
unităţilor
din

Transpunerea
parţială
a
Directivei
2005/36/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoaşterea calificărilor profesionale
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L255/22, în ceea ce priveşte
recunoaşterea calificării profesionale de
arhitect.
Reglementarea cadrului juridic necesar
asigurăriielaborării,
implementării
și
monitorizării
politicii
de
tineret,
participăriiactive și incluzive a tinerilor la
viața societății, la domeniile de interes
pentru aceștia, precum și acadrului juridic
necesar dezvoltării personale și profesionale
a tinerilor conform necesităților și
aspirațiilor acestora.
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.374/2013, în scopul extinderii aplicării
acestei legi la nivelul tuturor unităţilor din
subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi la nivelul tuturor spaţiilor
unde desfăşoară activităţi persoanele private

Observații
03.11.2020

CD - IND,
JUR,
APĂR și
TRSP
pt. raport
comun
SAdoptat pe
06.12.2017
CD Retrimis la
ADMIN pe
data de
19.11.2018

TDR:
10.12.2018

pt. raport
suplimentar

SAdoptat pe
01.07.2020

TDR:
03.09.2020

CD ADMIN pt.
raport
S Adoptat pe
19.11.2018
CD - ÎNV
pt. raport

SAdoptat pe
16.06.2020
CD - JUR
și APĂR

TDR:
05.12.2018

TDR:
30.06.2020
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crt

24

Nr.
înreg.

subordinea
Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
(poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect
de
Lege
pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal,
PLx
Legii nr.135/2010 privind Codul
163/2018 de procedură penală, precum şi
altor acte normative. (poz. I-b-23)
L
- Procedură de urgenţă: nu
498/2017 - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

25

Proiect de lege pentru modificarea
și completarea Legii nr.302/2004
privind
cooperarea
judiciară
PLx
632/2020 internațională în materie penală.
(poz. I-a-4)
L
- Caracter: organic
580/2020 - Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

II.
Nr
.
crt

Nr.
înreg.

PLx
549/2020
1
L
626/2020

Obiectul de reglementare

Titlul proiectului de lege

Stadiul

Observații

de libertate, precum şi al creării posibilităţii
achiziţionării şi a altor servicii sau pt. raport
echipamente care să contribuie la comun
diminuarea utilizării, de către persoanele
private de libertate, a serviciilor de
comunicaţii electronice furnizate prin
intermediul undelor radio.
SModificarea
şi
completarea
Legii Adoptat pe
nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii 26.03.2018
nr.135/2010 privind Codul de Procedură CD - JUR
Penală, precum şi a altor acte normative, în
scopul punerii de acord a dispoziţiilor pt. raport
acestora cu unele decizii ale Curţii
Constituţionale prin care au fost admise
excepţii de neconstituţionalitate.
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.302/2004. Potrivit expunerii de motive,
intervenţiile legislative au în vedere evoluţia
legislaţiei în materie adoptate la nivelul
Uniunii Europene, precum şi unele măsuri
pentru îmbunătăţirea reglementării actuale,
având în vedere cele rezultate din aplicarea
dispoziţiilor actului normativ de bază.

S Adoptat pe
14.10.2020
CD - JUR

TDR:
19.04.2018

TDR:
03.11.2020

pt. raport

II. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE / RESPINSE DE CAMERA DEPUTAŢILOR

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut (Program pe
bază de rezultate în sectorul sanitar
din România) între România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la New York, la
23 septembrie 2019, amendat şi
actualizat
prin
Scrisoarea
de
amendament semnată între România
şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare la
Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26
august 2020. (poz. I-b-30)

Obiectul de reglementare
Ratificarea Acordului de împrumut
(Program pe baza de rezultate în
sectorul sanitar din România) între
România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
New York, la 23 septembrie 2019,
amendat şi actualizat prin Scrisoarea de
amendament între România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020
şi la 26 august 2020, urmărindu-se
implementarea unor măsuri care au ca
scop creşterea acoperirii cu servicii de

Stadiul

CD Adoptat pe
06.10.2020
S - BUG
și POL
EXT

Observații

Comisiile
sesizate au
depus
raportul –
favorabil cu
amendamente
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.
crt

Nr.
înreg.

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

PLx
444/2017
2
L
28/2018

PLx
213/2019
3
L
483/2019

PLx
338/2019
4
L
277/2019

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-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Propunere
legislativă
pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
(poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: deputați
- Cameră decizională: Senat

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-8)
- Caracter: ordinar

Obiectul de reglementare
asistenţă medicală primară pentru
populaţia insuficient deservită şi
îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor în
sectorul sanitar.
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.
Modificarea şi completarea mai multor
acte normative în domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice, respectiv,
Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006, Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006,
Legea serviciului de iluminat public
nr.230/2006 şi Legea nr.211/2011
privind regimul deşeurilor. Intervenţiile
legislative
vizează
eliminarea
inadvertenţelor existente între legea
generală şi legile speciale care
reglementează serviciile comunitare de
utilităţi publice cu privire la înţelesul
noţiunilor de gestiune directă şi gestiune
delegată.

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.

Stadiul

CD Adoptat pe
20.12.2017
S Adoptat pe
21.10.2020

Observații

LaSG din
data de
27.10.2020

CD Adoptat pe
04.09.2020
S ADMIN și
MED
pt. raport
comun

S Adoptat pe
03.07.2019
CD Adoptat pe
13.10.2020

TDR:
24.09.2020

La
promulgare
din data de
19.10.2020
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Nr.
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Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

PLx
410/2020
5
L
280/2020

PLx
487/2020
6

L
640/2020

PLx
537/2017
7
L
217/2017

8

PLx
572/2020
L

Modificarea şi completarea Legii
nr.295/2004 privind regimul armelor şi
Proiect de Lege pentru modificarea şi muniţiilor, republicată, cu modificările
completarea
Legii
nr.295/2004 şi completările ulterioare, intervenţiile
privind regimul armelor şi al vizând, în principal, instituirea de
muniţiilor. (poz. I-b-3)
reglementări de natură a asigura
transpunerea dispoziţiilor Directivei de
- Caracter: ordinar
punere în aplicare (UE) 2019/69,
- Procedură de urgenţă: da
precum şi prevederi care să creeze
- Iniţiator: Guvern
cadrul legal naţional pentru punerea în
- Cameră decizională: CD
aplicare a Regulamentului delegat UE
2019/686.
Proiect de Lege pentru acceptarea
Amendamentului adoptat la cea de-a
cincea Conferinţă a Părţilor, la
Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Acceptarea Amendamentului adoptat la
Convenţia-cadru privind protecţia şi cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, Lillafűred, la 12 octombrie 2017, la
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.
Convenţia-cadru privind protecţia şi
(poz. I-b-19)
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor,
adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul penal, în scopul
transpunerii în legislația națională a
unor prevederi din cuprinsul Directivei
Proiect de lege pentru modificarea şi
2014/42/UE a Parlamentului European
completarea unor acte normative din
și a Consiliului din 3 aprilie 2014
domeniul
penal
în
vederea
privind înghețarea și confiscarea
transpunerii unor directive ale Uniunii
instrumentelor
și
produselor
Europene. (poz. I-b-21)
infracțiunilor săvârșite în Uniunea
- Caracter: organic
Europeană, precum și al Directivei
- Procedură de urgenţă: nu
2016/343/UE a Parlamentului European
- Iniţiator: Guvern
și a Consiliului din 9 martie 2016
- Cameră decizională: CD
privind consolidarea anumitor aspecte
ale prezumției de nevinovăție și a
dreptului de a fi prezent la proces în
cadrul procedurilor penale.
Proiect de Lege privind efectuarea Reglementarea cadrului legal privind
unui test de proporţionalitate anterior efectuarea unui test de proporţionalitate
adoptării unor noi reglementări anterior adoptării unor noi reglementări
referitoare la profesii. (poz. I-b-1)
referitoare la profesii, din perspectiva

S Adoptat pe
21.09.2020
CD Adoptat pe
13.10.2020

La
promulgare
din data de
16.10.2020

CD Adoptat pe
13.10.2020
S - MED
și POL
EXT
pt. raport
comun

SAdoptată
pe
04.12.2017
CD Adoptat pe
13.10.2020

TDR:
27.10.2020

La
promulgare
din data de
16.10.2020

La
promulgare
din data de
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înreg.
430/2020

PLx
531/2019
9
L
360/2019

PLx
548/2020
10

B
622/2020

Titlul proiectului de lege
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea
plăţii contribuţiei financiare la
Reţeaua europeană de prevenire a
criminalităţii-EUCPN, de către Poliţia
Română,
precum
şi
pentru
completarea
anexei
nr.2.2
la
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor
la
organizaţiile
internaţionale
interguvernamentale la care România
este parte. (poz. I-b-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru ratificarea
Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul României şi Organizaţia
Naţiunilor Unite privind contribuţia
cu
resurse
la
misiunea
multidimensională
integrată
de
stabilizare în Mali (MINUSMA),
semnat la New York, la 30 martie
2020. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare
transpunerii Directivei (UE) 2018/958, a
Parlamentului European şi a Consiliului
din 28 iunie 2018 privind efectuarea
unui test de proporţionalitate înainte de
adoptarea unor noi reglementări
referitoare la profesii, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE), seria L, nr.173 din 9 iulie 2018,
în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce
revin României, ce rezidă din calitatea
sa de stat membru al Uniunii Europene.
Aprobarea plăţii contribuţiei financiare
pentru participarea Poliţiei Române la
proiectul Continuarea implementării
Strategiei
Multianuale
a
Reţelei
europene de prevenire a criminalităţii EUCPN şi a Reţelei Informale de
Abordare Administrativă - Secretariatul
EUCPN, reprezentând echivalentul în lei
al sumei de 2.567 euro. Potrivit
proiectului, suma se asigură de la
bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul
aprobat Inspectoratului General al
Poliţiei Române. De asemenea, se
propune completarea anexei nr.2.2 „Cotizaţii
la
alte
organisme
internaţionale”
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.41/1994
privind
autorizarea
plăţii
cotizaţiilor
la
organizaţiile
internaţionale
interguvemamentale la care România
este parte.

Ratificarea
Memorandumului
de
Înţelegere între Guvernul României şi
Organizaţia Naţiunilor Unite privind
contribuţia cu resurse la misiunea
multidimensională
integrată
de
stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat
la New York, la 30 martie 2020.

Stadiul
S Adoptată
pe
21.09.2020

Observații
22.10.2020

CD Adoptat pe
20.10.2020

S Adoptat pe
21.10.2019
CD Adoptat pe
27.10.2020

La SG din
data de
27.10.2020

CD Adoptat pe
27.10.2020
S -
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ECON
BUG
IND
TRSP
AGRI
DROM
ADMIN
MED

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială

MUN

10. Comisia pentru sănătate şi familie

SAN

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

INV

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

CULT

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

JUR

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă

APAR
POL EXT

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

INFOCOM

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi

EGAL

18. Comisia pentru afaceri europene
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

CAE
CROMANII

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
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 29 octombrie 2020 )
I. În perioada 26 – 29 octombrie 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 13 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 53 avize.
Cele 13 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
12
 rapoarte de respingere
1
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
3
 Ordonanțe ale Guvernului
1
 Proiecte de legi și propuneri legislative:
9
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 966 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 79 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2778 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

483

115

67

68

56

55

31

23

20

818

849

552

559

2017

19

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2020
Săptămâna 26 – 30 octombrie 2020
ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 26 – 29 octombrie 2020
I. Comisia economică
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 465/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
1 senator,
Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile
adoptat
de leasing şi societăţile de leasing – raport comun cu
de Senat
Comisia pentru buget

Data
dezbaterii

Observaţii

20.10.20
27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(478/R din
27.10.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

26.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(472/R din
26.10.2020)

II. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 540/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi
produsele stupului

17
parlam.,
adoptat
de Senat

PLx 641/2019

Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 1 senator,
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice adoptat
autorizate – raport comun cu Comisia pentru de Senat
administrație și Comisia juridică

12.10.20
27.10.20

PLx 465/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
1 senator,
Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile
adoptat
de leasing şi societăţile de leasing – raport comun cu
de Senat
Comisia economică

20.10.20
27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(475/R din
27.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(478/R din
27.10.2020)

III. Comisia pentru transporturi
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

PLx 622/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea,
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii
vehiculelor rutiere în vederea comercializării,
înmatriculării sau înregistrării acestora în România

17
parlam.,
adoptat
de Senat

27.10.20

PLx 167/2019

Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de
investiţii "Autostrada Nordului"

66
parlam.,
adoptat
de Senat

27.10.20

Observaţii
Raport de
aprobare cu
amendamente
(473/R din
27.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(474/R din
27.10.2020)
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3

4

Raport de
aprobare cu
amendamente
(477/R din
27.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(480/R din
27.10.2020)

Plx 291/2020

Propunere legislativă privind munca în domeniul
pescuitului maritime – raport comun cu Comisia
pentru muncă

1
deputat,
respinsă
de Senat

19.10.20
27.10.20

PLx 444/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii
nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii
Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

Guvern,
adoptat
de Senat

27.10.20

Data
dezbaterii

Observaţii

IV. Comisia pentru agricultură
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 179/2020

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi
certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a
materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea
soiurilor de plante

28
parlam.,
adoptat
de Senat

27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(482/R din
28.10.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12.10.20
26.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(471/R din
26.10.2020)

12.10.20
27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(475/R din
27.10.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

12.10.20
26.10.20

Raport de
aprobare
(479/R din
27.10.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

V. Comisia pentru administrație
Nr.
crt.

1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 438/2020

PLx 641/2019

PLx 578/2020

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi
Guvern,
completarea unor acte normative cu incidenţă în
adoptat
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
de Senat
protecţiei civile – raport comun cu Comisia pentru
apărare
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 1 senator,
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice adoptat
autorizate – raport comun cu Comisia pentru buget și de Senat
Comisia juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri
privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în
domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism – raport
comun cu Comisia pentru tehnologia informației

VI. Comisia pentru muncă
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
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1

2

Plx 291/2020

PLx 715/2018

Raport de
aprobare cu
amendamente
(477/R din
27.10.2020)
Raport de
aprobare cu
amendamente
(481/R din
27.10.2020)

Propunere legislativă privind munca în domeniul
pescuitului maritime – raport comun cu Comisia
pentru transporturi

1
deputat,
respinsă
de Senat

19.10.20
27.10.20

Propunere legislativă privind dialogul social

2
deputați,
respinsă
de Senat

12.10.20

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Cererea de reexaminarea a Legii pentru declararea zilei
de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

2
senatori,
adoptat
de Senat

28.10.20

Raport de
respingere a
cererii de
rexaminare
(483/R din
29.10.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12.10.20
27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(475/R din
27.10.2020)

Guvern,
adoptat
de Senat

27.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(476/R din
27.10.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

12.10.20
26.10.20

Raport de
aprobare cu
amendamente
(471/R din
26.10.2020)

VII. Comisia pentru cultură
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 521/2019

VIII. Comisia juridică
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx 641/2019

PLx 472/2019

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii
edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice
autorizate – raport comun cu Comisia pentru buget și
Comisia pentru administrație

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

1 senator,
adoptat
de Senat

IX. Comisia pentru apărare
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx 438/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu incidenţă în
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
protecţiei civile – raport comun cu Comisia pentru
administrație

Guvern,
adoptat
de Senat
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X. Comisia pentru tehnologia informației
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx 578/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea
unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă
electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi
urbanism – raport comun cu Comisia pentru
administrație

Guvern,
adoptat
de Senat

12.10.20
26.10.20

Raport de
aprobare
(479/R din
27.10.2020)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Social Democrat

 Întrebări
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public
al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea
Stimate domnule ministru,
În calitate de deputat ales în circumscripția nr.38 Tulcea am inițiat un proiect de lege pentru trecerea unor bunuri
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia
Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea.
Inițiativa a fost votată cu 279 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 27 de abțineri, în ședința Camerei Deputaților din 3
iunie 2020 și transmisă spre promulgare.
Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a analizat inițiativa votată și a formulat o sesizare de
neconstituționalitate, principala critică fiind aceea că bunurile imobile din domeniul public al statului, care nu sunt
reglementate prin lege, nu pot fi transferate prin lege, ci prin hotărâre de guvern.
Curtea Constituțională a României prin Decizia nr.636 din 23 septembrie 2020 a dat dreptate Președintelui și a declarat
legea ca fiind neconstituțională în integralitate.
Având în vedere Decizia Curții Constituționale este necesar ca transferul infrastructurii de apă din domeniul public al
statului în domeniul public al localităților Ceatalchioi și Crișan să fie făcut prin hotărâre de guvern.
Atașez întrebării expunerea de motive, textul inițiativei și anexa în care sunt descrise bunurile ce trebuie transferate.
Având în vedere aceste aspecte, precum și necesitatea ca autoritățile locale să administreze rețeaua locală de apă
potabilă și canalizare, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:
Când estimați că veți transmite o propunere de hotărâre de guvern în circuitul interinstituțional spre avizare?
Când estimați că s-ar putea finaliza acest demers foarte important pentru cetățenii comunelor Ceatalchioi și Crișan,
județul Tulcea?
Vă mulţumesc!
Deputat
Lucian-Eduard Simion
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
Ce face cultura românească în vremea pandemiei?
Domnule ministru,
Pandemia de Covid-19 a afectat puternic viața artistică și culturală cele mai afectate paliere fiind cele care presupun
interacțiunea directă dintre instituții și vizitatori sau dintre public și artiști.
Mulți dintre cei care activează în zona cultural-creativă nu și-au mai putut desfășura activitatea obișnuită iar o parte
dintre ei au fost nevoiți să intre în șomaj sau chiar și-au pierdut locurile de muncă.
Deși o parte a instituțiilor de cultură au fost gradual redeschise, din cauza măsurilor sanitare și a celor de siguranță
capacitatea a fost redusă considerabil.
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Soluțiile și strategiile identificate de guvernarea actuală nu au reușit să minimalizeze daunele provocate instituțiilor din
acest domeniu și actului cultural în sine. Lipsa măsurilor concrete și coerente ale Ministerului pe care il conduceți nu au putut
să salveze un domeniu vulnerabil care în contextul dificil prin care trecem are nevoie de sprijin și atenție deosebită.
Știm bine că instituțiile de cultură nu au avut nici înainte o finanțare adecvată și că de multe ori activitatea acestora nu sa putut materializa pe fondul penuriei permanente. Criza provocată de pandemie a adâncit aceste neajunsuri și a afectat atât
instituțiile publice de cultură cât și pe cele private sau pe artiștii independenți.
Cu toate acestea teatrele, muzeele, artiștii au încercat și într-o bună măsură au reușit să mențină legătura cu publicul prin
intermediul internetului. O provocare fără precedent de a păstra actul cultural la standarde ridicate.Și deși demersul acestor
instituții de a ne pune la dispoziție spectacole de teatru, concerte sau tururi virtuale de muzee este remarcabil nu trebuie să
trecem cu vederea faptul că resursele celor mai multe instituții de cultură provin din achiziția de bilete. Dacă aceste resurse
financiare stagnează sau lipsesc complet, consecințele vor include creșterea șomajului,oprirea activităților sau chiar închiderea
definitivă.
Perioada de izolare a diminuat consumul de cultură.Din păcate statisticile plasează România la capătul clasamentului pe
continent în ceea ce privește participarea la manifestări culturale chiar și în perioada anterioară crizei sanitare. Cifrele indică
un procent de numai 30% din populația țării care participă la cel puțin o activitate culturală pe parcursul unui an. În aceste
circumstanțe este imperativ ca domeniul cultural să nu rămână ultimul la care se gândește Executivul.
Avem nevoie de măsuri clare și rapide care să susțină actul cultural, concepute de profesioniști în măsură să înțeleagă
valoarea artistică. Avem nevoie de alocarea ajutorului financiar pentru redresarea acestui sector.Avem nevoie să regândim
calitatea actului artistic pentru a-l menține la standarde ridicate și adaptat situației prin care trecem.Avem nevoie de strategii
pentru a recâștiga încrederea oamenilor în aceste instituții și pentru a atrage publicul către evenimentele culturale.
Pandemia a suspendat viața culturală într-un moment în care societatea are nevoie mai mult decat oricând de ea. O lume
lipsită de artă și cultură este o lume săracă,periculoasă și disfuncțională.
Față de cele de mai sus,vă rog să ne precizați ce măsuri aveți în vedere pentru a preintâmpina aprofundarea crizei cu
care se confruntă instituțiile de cultură din România?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cristina Dumitrache
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Întrebări
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Funcționarea Centrului Național de Învățământ Turistic
Stimate domnule ministru,
În anul 2017 lua naștere Centrul Național de Învățământ Turistic, având ca obiect de activitate „alte forme de
învățământ”.
Vă rog să-mi comunicați ce cursuri de formare a derulat, până acum, această entitate, în ce perioadă, câți participanți și
câți absolvenți au existat la aceste cursuri, unde s-au desfășurat ele și ce tip de diplomă au primit absolvenții (ce tip de
certificare). De asemenea, vă rog să-mi comunicați ce ofertă de școlarizare are această entitate pentru viitor, care sunt taxele și
calendarul de școlarizare, care sunt condițiile de înscriere la aceste cursuri și care este nivelul diplomei oferite la absolvirea
cursurilor. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Situația datoriilor pe care România le înregistrează la Agenția Spațială Europeană
Stimată doamnă ministru,
România este membră a Agenției Spațiale Europene (ESA) din anul 2011. În ultimii ani însă, România a acumulat
datorii restante de peste 115 milioane euro și a pierdut dreptul de vot în cadrul ESA, fiind singura țară care ajunge în această
situație, de la înființarea organizației din anul 1975. Participarea României în cadrul proiectelor ESA nu doar că aduce valoare
adăugată, în termeni economici și de recunoaștere și prestigiu, pentru capacitățile științifice și industriale românești implicate,
ci se înscrie și în linia trasată la Summitul NATO din luna decembrie 2019, unde domeniul Spațiu și Securitate a devenit un
important obiectiv al Alianței.
Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele care au condus la această situație de fapt și când își va putea recâștiga țara
noastră dreptul de vot în cadrul acestei agenții europene. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării
Livrarea tabletelor școlare pentru elevi
Stimată doamnă ministru,
În urma finalizării procedurilor de achiziție a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet inclusă (tablete) se
așteaptă livrarea tabletelor către inspectoratele școlare, care apoi le vor distribui elevilor.
Vă rog să-mi comunicați care este termenul de distribuire a acestor tablete pentru județul Alba, precum și dacă
distribuirea lor se va face într-o singură tranșă sau în mai multe loturi. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Situația sistemului național de planificare familială
Stimate domnule ministru,
România ocupă un dezonorant loc unu în Europa la numărul mamelor minore, acest fenomen având mai multe cauze,
printre care și lipsa unei educații adecvate privind planificarea familială. În combaterea acestui flagel, sistemul național de
cabinete medicale de planificare familială poate oferi suport și îndrumare privind evitarea sarcinilor nedorite, dar și privind
protejarea sănătății reproductive.
Vă rog să-mi comunicați câte cabinete de planificare familială funcționează în acest moment în fiecare județ al
României, câte dintre acestea distribuie contraceptive gratuite, precum și dacă Ministerul Sănătății derulează campanii de
informare privind existența și rolul acestor cabinete medicale. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Stabilirea unui calendar pentru aderarea României la zona euro
Stimate domnule ministru,
La momentul învestirii Guvernului PNL, România nu mai îndeplinea unele criterii de convergență nominală, esențiale
pentru aderarea țării noastre la zona monetară unică și adoptarea monedei euro (deficit bugetar excesiv, deficit structural mare,
inflație record, rate foarte mari ale dobânzilor pentru titlurile de stat pe termen lung). Criza sanitară și economică din anul 2020
nu a permis actualului guvern să redreseze aceste dezechilibre majore generate de modelul economic eronat al fostelor
guverne. Cu toate acestea, având în vedere prevederile Tratatului de aderare și ale Tratatelor de funcționare ale UE, statele
membre au obligația să depună toate eforturile pentru a adera la moneda unică, în cel mai scurt timp. În acest sens, vă solicit,
domnule ministru, să precizați dacă aveți în vedere să stabiliți un calendar de îndeplinire a criteriilor de convergență nominală
și de stabilire a unei date realiste privind aderarea României la zona euro. Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcici
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros
Condiționarea plății subvențiilor pe suprafață de cadastrarea terenurilor agricole
Stimate domnule ministru,
Începând cu anul 2021, Comisia Europeană a impus statelor membre ca plata subvențiilor pentru fermieri să se realizeze
numai în condițiile cadastrării terenurilor agricole. După cum foarte bine cunoașteți, ANCPI a reușit, până în luna octombrie
2020, să ajungă la un procent de cadastrare a imobilelor de 40,67%, ceea ce înseamnă că până la finalizarea programului
național de cadastrare vor mai trece cel puțin 3-4 ani. În acest condiții, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă România
a solicitat o derogare de la regula impusă de Comisia Europeană și dacă plățile pe suprafață vor fi efectuate în anii următori
fără restricții, chiar dacă procesul de cadastrare nu a fost finalizat. Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcici
***
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Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale
Precizări privind calendarul de majorare a contribuțiilor individuale
la pensiile obligatorii administrate privat – Pilonul 2
Stimată doamnă ministru,
Având în vedere faptul că încă din urmă cu două decenii s-a anticipat o degradare demografică deosebit de puternică în
România, ca urmare a lipsei unor politici consistente de susținere a familiei tradiționale și ca efect al lipsei unor politici pronataliste eficiente, începând cu anul 2008 a fost implementat în țara noastră sistemul pensiilor obligatorii administrate privat
(Pilonul 2 de pensii), în scopul completării veniturilor pensionarilor care urmează să îndeplinească toate condițiile legale de
pensionare, după anii 2028-2030.
Din păcate, criza economică din anii 2009-2011, precum și guvernările neperformante din perioada 2016-2019, au
însemnat o amânare a majorării contribuțiilor individuale ale angajaților la acest sistem de pensii și chiar o diminuare a
contribuțiilor, de la 5,1% la 3,75%, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. Potrivit evaluărilor realizate, această diminuare a contribuțiilor sub guvernarea PSD, a generat o pierdere
a viitoarelor drepturi ale actualilor angajați, cu până la 20%. Mai mult decât atât, prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.114/2018, cel mai nociv act normativ adoptat de guvernele PSD, angajații din sectorul construcțiilor au fost eliminați din
categoria viitorilor beneficiari de pensii ce vor fi plătite din Pilonul 2.
Având în vedere profesionalismul dumneavoastră demonstrat și cunoscând faptul că situația bugetară dezastruoasă
lăsată de guvernele anterioare nu a permis o majorare a contribuțiilor la Pilonul 2 în anul 2020, vă solicit, doamnă ministru,
următoarele informații:
- Vă rog să precizați dacă ați elaborat un calendar de majorare a contribuțiilor pentru Pilonul 2 de pensii, pentru
perioada 2021-2024 și care sunt majorările pe care le anticipați?
- Vă rog să precizați dacă intenționați să promovați modificări legislative, astfel încât și lucrătorii din sectorul
construcțiilor să redevină participanți și contribuabili la Pilonul 2 de pensii?
- Având în vedere faptul că adevărata cauză a degradării sustenabilității Pilonului 1 de pensii o reprezintă natalitatea
scăzută din ultimii ani, vă rog să îmi prezentați ce măsuri de susținere a tinerelor familii și de stimulare a natalității intenționați
să promovați pentru următorii 4 ani?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Dumitru Mihălescul
***
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Evaluarea impactului liberalizării prețului la energie asupra facturilor
finale plătite de consumatorii casnici
Stimate domnule ministru,
În urmă cu doi ani, fostul guvern PSD a promovat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 care, deși a fost
justificată ca producând efecte benefice asupra consumatorilor, acest act normativ toxic a generat facturi mai mari pentru
populație, atât pentru serviciile din domeniul comunicațiilor (telefonie, Internet, televiziune), dar, mai ales, pentru energia
electrică și gazele naturale.
Procesul de dereglementare demarat de domnia voastră, a determinat deja o scădere a tarifelor pentru gosopodării, încă
din perioada verii. Cu toate acestea, cunoaștem foarte bine că în anotimpul rece, marii distribuitori au tendința de a majora
aceste tarife, prin diferite tertipuri, invocând tot felul de costuri suplimentare, mai mult sau mai puțin conforme cu realitatea.
Potrivit declarațiilor dumneavoastră, pentru faptul că operatorii economici din sectorul energetic cumpără în acest sezon
produsele energetice la prețuri mai mici față de anul trecut, începând cu luna octombrie 2020 ar trebui să se înregistreze
scăderi reale ale facturilor pentru energie electrică și gaze naturale, cuprinse între 10% și 15%.
Pentru a ne asigura că demersul dumneavoastră va produce efectele pozitive așteptate de milioane de români, vă rog,
domnule ministru, să aduceți următoarele precizări:
- Ce măsuri concrete ați stabilit, împreună cu ANRE, Consiliul Concurenței și ANPC, astfel încât consumatorii să nu fie
înșelați prin diverse clauze abuzive, atunci când aceștia încheie noi contracte de furnizare sau le prelungesc pe cele existente?
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- În ce fel monitorizați procesul de contractare, astfel încât reducerea tarifelor la energie electrică și gaze naturale să nu
fie anulată de alte costuri ascunse? De exemplu, unul din marii distribuitori de gaze naturale a impus clienților costuri
suplimentare prin plata lunară a unui așa-zis abonament, care se achită indiferent de consumul efectiv și care majorează costul
facturii.
- Având în vedere faptul că Guvernul și administrațiile locale depun eforturi consistente pentru branșarea gospodăriilor
la rețelele de gaze naturale, vă rog să precizați ce alte măsuri aveți în vedere, astfel încât prețul să fie accesibil pentru
consumatorii români și stimulativ pentru utilizare gazelor pentru încălzirea locuințelor.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Delimitare de competențe între poliția națională și poliția locală și înființarea de posturi de poliție în mediul rural
Stimate domnule ministru,
În viitorul foarte apropiat, se impune realizarea unei reforme reale a instituțiilor din domeniul ordinii publice și
siguranței cetățeanului, în sensul unei delimitări mult mai clare de competențe între ofițerii Poliției române și funcționarii din
structurile de poliție locală. Din păcate, atât aspectul uniformelor, al autospecialelor din dotare și chiar al unor relative
competențe, generează confuzie în rândul cetățenilor, cu privire la rolul celor două instituții. Nu trebuie să trecem cu vederea
faptul că, în prea multe cazuri, structurile de poliție locală îndeplinesc cu totul alte funcții, decât cele complementare asigurării
ordinii publice și apărării patrimoniului comunităților locale.
Având în vedere faptul că Poliția română se confruntă de foarte mulți ani cu un deficit important de personal, care
impietează asupra eficacității acestei instituții și luând în considerare că la nivelul mai multor unități administrativ-teritoriale se
resimte puternic nevoia de înființare a unor posturi de Poliție națională, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- Vă rog să precizați dacă ați elaborat sau aveți în vedere să elaborați propuneri legislative care să genereze o clară
diferențiere de competențe între Poliția română și structurile de poliție locală, precum și o diferențiere vizuală pentru cetățeni
între uniformele/autospecialele Poliției române și cele ale poliției locale?
- În condițiile în care cunosc eforturile dumneavoastră pentru a găsi soluții la deficitul acut de personal, vă rog să
precizați dacă aveți în vedere deschiderea unor posturi noi de poliție în mediul rural din județul Dolj, unde se resimte nevoia
unor asemenea structuri, cel puțin în comunele cu o populație mai numeroasă.
- Având în vedere faptul că la deficitul de personal din Poliția română a contribuit semnificativ și anomaliile legislative
operate în anii precedenți (pensionări din sistem la vârste de 42-44 de ani, adică exact atunci când un ofițer este la maximum
de potențial profesional), vă rog să precizați dacă intenționați să promovați măsuri legislative, astfel încât pensionarea cu peste
20 de ani față de regimul general de pensionare să fie restrânsă/eliminată.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Solicitare de informații privind participarea administrațiilor publice locale
din județul Dolj la unele programe cu finanțare nerambursabilă
Stimate domnule ministru,
În primul rând, vă rog să îmi permiteți să vă felicit atât pentru modul în care ați reușit să gestionați activitatea
ministerului în ultimul an, revitalizând majoritatea programelor de interes național, cât și pentru modul în care ați reușit să
găsiți resursele financiare pentru demararea unor noi programe de mediu, cu finanțare europeană nerambursabilă.
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În acest sens, se cunoaște foarte bine faptul că nu toate administrațiile publice locale din România au aceeași atitudine în
ceea ce privește modernizarea infrastructurii locale, cu ajutorul resurselor financiare nerambursabile primite de la Uniunea
Europeană. Pentru acest motiv, decalajele de dezvoltare între anumite unități teritorial-administrative care au apărut în ultimii
ani s-au adâncit și mai puternic, în special ca urmare a efectelor pozitive produse de programele cu finanțare europeană
accesate de unele UAT-uri. În condițiile în care județul Dolj continuă să conducă în topul național și european al subdezvoltării comunităților locale și având în vedere liniile de finanțare susținute de Ministerul mediului pentru modernizarea
unor utilități locale, vă solicit, domnule ministru, câteva precizări cu privire la anumite axe de finanțare active:
- Câte UAT-uri din județul Dolj au solicitat finanțare și participare în cadrul programului de modernizare a iluminatului
public stradal, prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu sisteme de tip led, mult mai eficiente energetic?
- Vă rog să precizați dacă în cadrul programului de modernizare a transportului public local de persoane – transport
ecologic - s-au primit solicitări din partea unităților administrativ-teritoriale din Județul Dolj pentru achiziția de autobuze și
troleibuze electrice/GNC, tramvaie și troleibuze nepoluante?
- Vă rog să precizați, de asemenea, dacă UAT-urile din județul Dolj au solicitat finanțare pentru dezvoltarea
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități?
Pentru toate cele trei programe, dacă este posibil, vă rog să îmi transmiteți și o situație nominală cu localitățile
participante în programe. Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Nevoia unor reguli unitare în activitatea serviciilor de medicină legală, în contextul pandemiei COVID-19
Stimate domnule ministru,
În urma unei sesizări primite la Cabinetul Parlamentar, de la Serviciul Județean de Medicină Legală Brăila, doresc să vă
aduc la cunoștință o situație care necesită reglementare unitară, aplicabilă în activitatea tuturor medicilor legiști din România.
În conformitate cu Ordinul nr. 436/13.03.2020, completat cu Ordinul nr. 570/06.04.2020, decesul persoanelor
confirmate pozitiv cu COVID-19, fără leziuni traumatice, survenit într-o unitate sanitară cu paturi, nu se autopsiază și pot fi
declarate cazuri medico-legale, în conformitate cu art. 185 C.P.P., doar acele cazuri de moarte violentă ori suspectă de a fi
violentă, ori atunci când există o suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat, direct sau indirect, printr-o infracțiune ori în
legătura cu comiterea unei infracțiuni.
În ciuda tuturor acestor prevederi, medicii legiști de la Serviciul Județean de Medicină Legală Brăila au fost obligați să
efectueze autopsii ale unor cazuri de pacienți decedați în spital, confirmați cu infecții COVID-19, aflați în stadii medii și
severe de boală, dar care nu au reprezentat urme de morți violente. Încercarea medicilor legiști de a convinge medicii anatomopatologi ai Spitalului Județean de Urgență Brăila și procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila că astfel de
demersuri sunt fără acoperire legală și că sunt victimele unor abuzuri au rămas fără niciun efect.
Toate demersurile lor au fost zadarnice, deoarece s-a apreciat că ordinele de ministru nu pot fi mai presus de litera Legii
104, referitoare la autopsia anatomo-patologică, și nici de prevederea din legislația specifică medico-legală, în care se
menționează că ”un caz este medico-legal când nu se cunoaște cauza morții”.
Pe fondul ignorării de către Spitalul Județean de Urgență Brăila și a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a realității
epidemiologice, activitatea Serviciului Județean de Medicină Legală Brăila a fost grav afectată. Doi medici, doi brancardieri,
un îngrijitor și un registrator au fost confirmați COVID-19 și trimiși în izolare la domiciliu. Pentru o perioadă de cinci zile,
activitatea serviciului a fost complet întreruptă și s-au efectuat proceduri de dezinfecție a tuturor spațiilor. Chiar și în acest
context, a fost continuată practica de a trimite spre Serviciul Județean de Medicină Legală cazuri COVID-19 pozitive, pe motiv
că ”familia contesta diagnosticul de infecție cu SARS COV 2 și refuză să ridice decedatul”.
Spre comparație, la Serviciul Județean de Medicină Legală Galați și Serviciul Județean de Medicină Legală Vrancea, nu
s-a efectuat nici o autopsie într-un caz COVID -19. Cum toate cele trei județe (Brăila, Galați, Vrancea) sunt arondate Curții de
Apel Galați, pe raza căreia se aplică moduri de lucru diferite și cum probabil astfel de cazuri nu sunt singulare la nivelul
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întregii țări, vă rog, domnule ministru, să analizați oportunitatea elaborării unor proceduri unitare, precum și redefinirea
cazului medico-legal și a argumentelor care trebuie să primeze în această perioadă de pandemie.
Vă asigur, domnule ministru, de întreaga mea apreciere și aștept, potrivit uzanțelor, un răspuns scris la aspectele
semnalate.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Implementarea Programului naţional de racordare a populației și consumatorilor
non-casnici la reţeaua inteligentă de distribuție a gazelor naturale
Stimate domnule ministru,
Unul dintre cele mai importante obiective ale Guvernului Partidului Naţional Liberal îl reprezintă extinderea rețelelor de
distribuție a gazelor naturale. Astfel, conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică (PNIRE), pe care l-a
elaborat și prezentat la începutul lunii iulie, Guvernul Ludovic Orban va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 20212027, dintr-un buget total estimativ de 9,6 miliarde lei, pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale
în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.
Programul naţional de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la reţeaua inteligentă de distribuție a gazelor
naturale este în curs de derulare, unele proiecte fiind deja aprobate, iar până la data de 17 decembrie 2020 autoritățile publice
locale care întrunesc condiţiile impuse de lege pot depune documentațiile în vederea obținerii finanțării pentru această
categorie de investiţii.
Având în vedere situația actuală din țara noastră, în care racordarea la rețelele de distribuție a gazelor naturale este
inaccesibilă în special gospodăriilor din mediul rural, preponderent a celor din comunele şi satele mai puţin populate, vă rog să
răspundeți la următoarele întrebări:
1. În cazul unităților administrativ teritoriale (UAT) care nu întrunesc condiţia legală de a putea solicita racordarea
pentru cel puţin 1.000 de gospodării şi nici nu pot realiza asocieri în acest scop cu alte UAT-uri învecinate, ce soluţii vă
propuneți să implementați pentru asigurarea finanțării conectării acestora la reţelele de distribuţie a gazelor naturale?
2. Având în vedere faptul că principiul de aprobare a finanțării este „primul venit, primul servit” şi că se anticipează
înregistrarea unui număr foarte mare de solicitări din partea UAT-urilor, ce demersuri aveţi în vedere pentru majorarea în anul
2021 a bugetului alocat acestui program?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și comunale din județul Argeș
Stimate domnule ministru,
Prin Planul Național de Investiții și Relansare Economică (PNIRE), pe care l-a elaborat și prezentat la începutul lunii
iulie, Guvernul Ludovic Orban și-a propus să promoveze investiții de peste 100 miliarde lei în perioada următoare în
infrastructura de interes local.
În cadrul acestui plan multianual de investiții, reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și comunale ocupă un loc
important. Mai concret, Guvernul își propune ca în perioada 2021-2027 să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de
drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 miliarde lei și 7.000 km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12
miliarde lei.
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Având în vedere faptul că sub administrațiile locale și guvernele PSD din ultimii ani infrastructura de transporturi din
județul Argeș s-a degradat constant, fără să fie susținută de un ritm corespunzător al lucrărilor de întreținere, reabilitare și
modernizare, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care sunt drumurile județene de pe teritoriul județului Argeș ce vor fi incluse în programul de reabilitare și
modernizare în următorii 7 ani?
2. Câți kilometri de drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri/străzi din municipii și orașe) intenționați să
includeți în acest program la nivelul județului Argeș?
3. Care a fost valoarea totală a investițiilor susținute de Guvernul României în infrastructura de transport rutier de
interes local din județul Argeș în anii 2017-2019?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Cu deosebită considerație,
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Situația contractării serviciilor de deszăpezire aferente drumurilor naționale/europene din județul Argeș și tronsonului
București-Pitești al Autostrăzii A1 pentru perioada de iarnă 2020-2021
Stimate domnule ministru,
Mai sunt puţine zile până la începutul anotimpului rece, iar în anumite părţi ale ţării, în special în zonele montane, au
început deja să cadă primele ninsori, 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,
Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), vă
rog să răspundeți la următoarele întrebări:
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 2020-2021?
2. Care este stadiul încheierii acordurilor-cadru şi contractelor subsecvente aferente activității de deszăpezire pe timpul
iernii 2020-2021 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 C.N.A.I.R. S.A. 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 2020-2021?
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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