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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa în plen a Camerei Deputaţilor de luni, 2 decembrie 2013

Camera Deputaţilor a dezbătut, luni, 2 decembrie, Moţiunea simplă intitulată „Descentralizarea USL,
feudalizarea României”, iniţiată de 67 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale PDL şi PP-DD.
Textul moţiunii a fost prezentat de viceliderul Grupului parlamentar al PDL, Tinel Gheorghe. Punctul de
vedere al Guvernului a fost susţinut de viceprim-ministrul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării regionale şi
administraţiei publice.
La dezbaterile pe marginea textului moţiunii au participat: Violeta Tudorie, Cristina Nichita, Angel Tâlvăr şi
Sorin Avram Iacoban (Grupul parlamentar al PSD), Marin Almăjanu şi Victor Paul Dobre (Grupul parlamentar al
PNL), Ioan Oltean (Grupul parlamentar al PDL), Luminiţa Adam Pachel (Grupul parlamentar al PP-DD), Cseke
Attila (Grupul parlamentar al UDMR), Ioan Moldovan (Grupul parlamentar al PC), Ovidiu Victor Ganţ (Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Mihai Tararache (din partea deputaţilor neafiliaţi).
Votul final asupra moţiunii va fi exprimat într-o şedinţă plenară ulterioară.
Deputaţii au adoptat, pe articole, tot luni, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 (PL-x 534 /2013) - lege ordinară.
***
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 3 decembrie 2013
Parlamentul României a început marţi, 3 decembrie, dezbaterea Legii Bugetului de Stat pe anul 2014.
Prezentarea proiectului de lege a fost făcută de prim-ministrul României, domnul Victor Viorel Ponta.
Raportul comun al comisiilor de specialitate de la Camera Deputaţilor şi Senat a fost prezentat de domnul
senator Vasile Cosmin Nicula, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital din
Senat.
În cadrul dezbaterilor generale au participat: domnul deputat Viorel Ştefan (Grupul parlamentar al PSD),
doamna senator Gabriela Firea (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Vasile Bleotu (Grupul parlamentar al
PSD), domnul deputat Eugen Bejinariu (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe Dragomir (Grupul
parlamentar al PNL), domnul senator Mora Akos (Grupul parlamentar al PNL), domnul senator Vasile Blaga (Grupul
parlamentar al PDL), doamna deputat Andreea Paul (Grupul parlamentar al PDL), domnul senator Haralambie
Vochiţoiu (Grupul parlamentar al PP-DD), domnul deputat Erdely Istvan (Grupul parlamentar al UDMR), domnul
deputat Adrian Merca (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), domnul deputat Aurel Vainer (Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale), doamna deputat Cornelia Negruţ (Grupul parlamentar al PC) şi domnul
deputat Mihai Tararache (neafiliat).
Grupurile parlamentare ale PP-DD au părăsit sala în timpul dezbaterilor generale, invocând ignorarea tuturor
amendamentelor formulate şi depuse conform procedurilor, în legătură cu legea menţionată.
La finalul dezbaterilor generale, viceprim-ministrul Guvernului, domnul Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor,
a oferit clarificări la unele obiecţii formulate de reprezentanţii opoziţiei pe marginea Bugetului de Stat.
Legea Bugetului de Stat pe anul 2014 a fost votată pe articole marţi, 3 decembrie. Legea este structurată în
trei capitole, şase secţiuni, 53 de articole şi 10 anexe.
Proiectul de lege prevede şi autorizează, pentru anul 2014, veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile
pe destinaţii şi ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări
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sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri
proprii.
Veniturile bugetului de stat au fost stabilite la suma de 100932,3 milioane lei, cheltuielile la suma de
119254,6 milioane lei, iar deficitul bugetar este în sumă de 18322,3 milioane lei.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social şi de comisiile
sesizate pentru avizare ale Parlamentului.
Amendamentele formulate de grupurile parlamentare ale PDL şi UDMR au fost respinse în totalitate,
proiectul de lege fiind adoptat în varianta propusă de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Au fost, de asemenea, dezbătute şi adoptate cele 10 anexe ale actului normativ, cu subdiviziunile lor, acestea
făcând parte integrantă din textul legii.
Proiectul Legii asigurărilor sociale de stat va fi dezbătut în plenul Parlamentului, miercuri, 4 decembrie, iar
votul final asupra celor două acte normative va fi exercitat în aceeaşi zi.
***
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miecuri, 4 decembrie 2013
Parlamentul României a adoptat pe articole, miercuri, 4 decembrie, Legea Bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2014.
Legea prevedere şi autorizează pentru anul bugetar 2014 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe
destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru
şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice
exerciţiului bugetar al anului 2014.
Bugetul asigurărilor sociale de stat, aferent sistemului public de pensii, se stabileşte la venituri în sumă de
51888,7 milioane lei, aceeaşi sumă fiind prevăzută şi la cheltuieli. Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă 311,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112,4 milioane lei.
Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de
1806 milioane lei, la cheltuieli fiind prevăzută aceeaşi sumă.
Legea Bugetului de Stat pe anul 2014 a fost adoptată miercuri, 4 decembrie, prin vot final. În favoarea
bugetului s-au pronunţat 346 de parlamentari, s-au înregistrat 7 abţineri şi 49 de voturi împotrivă. Grupurile
parlamentare ale PP-DD nu au participat la votarea bugetului de stat.
Tot prin vot final a fost adoptată şi Legea Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (347 voturi
pentru, 7 abţineri, 49 împotrivă).
Parlamentul României a adoptat, prin vot final, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2013. (L548/29.10.2013) – lege ordinară – 283 voturi pentru, 82 împotrivă;
2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013. (L549/29.10.2013) - lege ordinară - 291 voturi pentru, 7 abţineri, 78 împotrivă;
3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2013. (L605/05.11.2013) - lege ordinară – 311 voturi pentru, 7 abţineri, 80 împotrivă;
4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (L606/05.11.2013) – 313 voturi pentru, 7 abţineri, 81 împotrivă;
5. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind acţiunile multianuale şi programele
anuale din fonduri externe nerambursabile – 404 voturi pentru, 2 abţineri, 60 împotrivă;
6. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2009. Contul de execuţie bugetară pe
anul 2009 – 394 vopturi pentru, 1 împotrivă;
7. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2010. Contul de execuţie bugetară pe
anul 2010 – 397 voturi pentru, 1 împotrivă;
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8. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2011. Contul de execuţie bugetară pe
anul 2011 – 397 voturi pentru, 1 împotrivă;
9. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2012. Contul de execuţie bugetară pe
anul 2012 – 400 voturi pentru, 1 împotrivă;
10. Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2008 – 436 voturi pentru;
11. Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2009 - 436 voturi pentru;
12. Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2010 - 436 voturi pentru;
13. Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2011 - 440 voturi pentru;
14. Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2012 - 439 voturi pentru;
15. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 440 voturi pentru;
16. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei - 440 voturi pentru;
17. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO - 440
voturi pentru;
18. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 privind
aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 - 441 voturi pentru.
Parlamentul României a luat act de rapoartele de activitate ale următoarelor instituţii: Autoritatea Electorală
Permanentă (anii 2004, 2009-2012), Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (anii 2005, 2006, 2010,
2011, 2012), Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (anii 2010 – 2012), Agenţia Naţională Anti-Doping (anii 2010 –
2012) şi Banca Naţională a României (2010 – 2011).
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2013
(Situaţia cuprinde datele la 6 decembrie 2013)
Totalul iniţiativelor legislative

1268

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

703

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

243

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

322

1) Dezbătute

837
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

723

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

836
40
37
311
447
1
1
436
61
359
11
5
28
27
1

4) Desesizări

6

5) Retrase de iniţiatori

2

cele 836 iniţiative legislative votate privesc:
325 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
171 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
52 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
102 proiecte de legi
511 propuneri legislative
* În anul 2013 au fost promulgate 330 legi, dintre care 260 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea
februarie-iunie 2013, 67 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2013, iar 3 din
iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie – decembrie 2013
(Situaţia cuprinde datele la 6 decembrie 2013)
Totalul iniţiativelor legislative

650

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie

328

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

322

1) Dezbătute

216
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

157

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

215
33
37
67
77
1
1

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

436
61
359
11

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
4) Desesizări
5) Retrase de iniţiatori

5
28
27
1
5
2

Cele 215 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
99 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
41 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
40 proiecte de legi
116 propuneri legislative
* În anul 2013 au fost promulgate 330 legi, dintre care 260 din iniţiativele legislative adoptate în
sesiunea februarie-iunie 2013, 67 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea septembrie-decembrie
2013, iar 3 din iniţiativele legislative adoptate în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013.
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de luni, 2 decembrie 2013

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

56
56

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
1

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- respinse definitiv
- la vot final

1

Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei
din care: - în dezbatere
- la vot final

0
0
0
0
1
61
61
0

Şedinţa de comună de miercuri, 4 decembrie 2013

Dezbătute
- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- respinse definitiv
- la vot final
▪ Cele 6 iniţiative legislative votate privesc:
6 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
2 proiecte de legi

6

6
0
6
0
0

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 34 - 2013 săptămâna 2 - 6 decembrie
2013

E. Situaţia proiectelor de legi adoptate în şedinţa comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 4 decembrie 2013

1.

PL-x 415/2913 - Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

nr. 17/2013 cu privire la

2.

PL-x 416/2913 - Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

3.

PL-x 442/2013 - Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

4.

PL-x 443/2013 - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

5.

PL-x 514/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014

6.

PL-x 515/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

nr. 18/2013 pentru
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară
a anului 2013
(situaţie la data de 6 decembrie 2013)

În şedinţa din data de 27 august 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale
Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2013, care cuprinde 169 de proiecte de legi.
Dintre cele 169 de proiecte, 90 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale
procesului legislativ:
Camera Decizională

Total
proie
cte

Adoptate / Respinse de CD

În procedură la CD

18

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

0
- transmise la Senat:
1
- legi în curs de promulgare:
- legi promulgate:
0

10
1
6

CD, Cameră
Decizională:

72

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

7 - respinse:
29 - legi în curs de promulgare:
1 - legi promulgate:

1
14
2
0

TOTAL GENERAL:

90

CD, primă Cameră
sesizată:

3
8

52

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2013
(situaţie la data de 06 decembrie 2013)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

Nr.
înreg.

PLx 404/
13

PLx390
/13

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul migraţiei şi
S - Adoptat pe
azilului. (poz. I-a-35)
Modificarea şi completarea unor acte normative din 21.10.2013

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.67/2013 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi
de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar
şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore. (poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

domeniul migraţiei şi azilului.

CD - OZ Plen

Modificarea OUG nr.96/2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat,
precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de
stat şi private cu program normal de 4 ore, în scopul
creării cadrului legal necesar diversificării produselor
derivate din lapte care se acordă elevilor cu titlu
gratuit, precum şi pentru obţinerea unor preţuri
competitive.

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - OZ Plen

Observaţii
Raport de
adoptare în
forma
iniţiatorului
depus pe data de
19.11.2013
(480/R 2013)

Raport de
adoptare în
forma Senatului
depus pe data de
21.11.2013
(490/R 2013)

10

Nr.
crt

3

Nr.
înreg.

PLx 821
/ 07/13

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru
modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii. (poz. I-a-24)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

PLx 117
/ 09/13

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiuni de servicii. (poz. I-a-25)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

5

PLx 225
/ 09/13

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completatea OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

Modificarea şi completarea OUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiuni de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile
legislative vizând perfecţionarea şi flexibilizarea
sistemului achiziţiilor publice, în special în ceeace
priveşte termenele procedurale de depunere şi
soluţionare a contestaţiilor.

Stadiul

S - Adoptat pe
16.10.2013

CD - OZ Plen

S - Adoptat pe
16.10.2013

CD - OZ Plen

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele
măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la Adoptarea unor măsuri în domeniul legislaţiei S - Adoptat pe
achiziţiile publice. (poz. I-a-22)
referitoare la achiziţiile publice, propunându-se 16.10.2013

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

modificarea mai multor acte normative din acest
domeniu, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual.

CD - OZ Plen

Observaţii
Raport de
respingere a
cererii de
reexaminare
formulate şi
adoptarea Legii,
în forma
adoptată de
Senat, depus pe
data de
28.11.2013
(458/Rs 2013)
Raport de
respingere a
cererii de
reexaminare
formulate şi
adoptarea Legii,
în forma
adoptată de
Senat, depus pe
data de
28.11.2013
(459/Rs 2013)
Raport de
respingere a
cererii de
reexaminare
formulate şi
adoptarea Legii,
în forma
adoptată de
Senat, depus pe
data de
28.11.2013
(460/Rs 2013)

11

Nr.
crt

6

Nr.
înreg.

PLx 468
/ 09/13

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 72/2009 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii. (poz. I-a-23)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

7

8

PLx 534
/13

PLx592
/10

PLx458
/12

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,în sensul
adoptării unor măsuri în acest domeniu, în vederea
asigurării concordanţei cu legislaţia comunitară în
materie, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal actual.

Stadiul

S - Adoptat pe
16.10.2013

CD - OZ Plen

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii responsabilităţii 27.11.2013
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. fiscal-bugetare nr.69/2010, în scopul adoptării şi
definirii unor noi concepte.
CD - BUG
(poz. II-48)
pt. raport

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-5)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

9

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţile de administrare a
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de
capital. (poz. I-b-28)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr.
104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor
comercializate
în
regim
duty-free,Legea
nr.86/2006 –Codul vamal al României, OG
nr.92/2003,Codul de procedură fiscală.

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.),
prin transpunerea directivelor europene incidente în
domeniul valorilor mobiliare şi modificarea
subsecventă a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de
capital.

Observaţii
Raport de
respingere a
cererii de
reexaminare
formulate şi
adoptarea Legii,
în forma
adoptată de
Senat, depus pe
data de
28.11.2013
(461/Rs 2013)
Raport de
adoptare, cu
amendamente
admise depus pe
data de
02.12.2013
(505/R 2013)

S - Adoptat pe
14.10.2013

CD - BUG şi JUR
pt. raport comun

TDR:
22.11.2010

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - BUG
pt. raport

TDR:
29.11.2012

12

Nr.
crt

10

Nr.
înreg.

PLx85
/13

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013, prorogarea unor termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
(poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

11

PLx97
/13

Obiectul de reglementare
Stabilirea şi promovarea unor măsuri legislative prin
care să se prevadă menţinerea drepturilor salariale ale
personalului bugetar la nivelul lunii decembrie 2012,
începând cu data de 1 ianuarie 2013, precum şi a
celorlalte măsuri aprobate prin Legea nr.283/2011
privind
aprobarea
OUG nr.80/2010
pentru
completarea a rt .11 din OUG nr.37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
11.03.2013

CD - BUG şi MUN
pt. raport comun

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
S - Adoptat pe
impozitului asupra veniturilor suplimentare Instituirea unui impozit asupra veniturilor 19.03.2013
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din suplimentare obţinute de operatorii economici care
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-8)
desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a
gazelor naturale.
- Caracter: ordinar
CD - BUG şi IND
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun

TDR:
02.04.2013

TDR:
11.04.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

PLx105
/13

13

PLx107
/13

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor S - Adoptat pe
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele 25.03.2013
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-b-4) recunoscute de lege, care, potrivit prevederilor art. 8
din proiect se va realiza începând cu data de 1
- Caracter: ordinar
ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi CD - BUG, MUN
- Procedură de urgenţă: nu
selecţie care respectă principiile concurenţei, eficienţei şi JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
şi
transparenţei în alocarea fondurilor publice.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Instituirea unui timbru de mediu care „prin valori mai
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de echilibrate să elimine semiblocajul din piaţa auto de S - Adoptat pe
02.04.2013
mediu pentru autovehicule. (poz. I-b-4)
vehicule rulate, să fie în concordanţă cu principiile
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

europene în domeniul protecţiei mediului – care pun
un accent tot mai mare pe stimularea achiziţiei de
vehicule eficiente (CO2) şi mai puţin poluante

CD - BUG şi IND
pt. raport comun

TDR:
18.04.2013

TDR:
23.04.2013

13

Nr.
crt

14

Nr.
înreg.

PLx403
/13

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la
bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor
financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice. (poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

PLx 718
/ 07

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice.
(poz. I-b-32)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

PLx 445
/ 10

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase în România. (poz. I-b-3)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

17

PLx 185
/ 13

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru
modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.34/2006
privind
atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea creşterii
gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate
României în perioada 2007-2013, în sensul creării
cadrului legislativ care să permită suportarea dela
bugetul de stat a creanţelor bugetare rezultate din
corecţiile financiare aplicate pentru neregulile
constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii
publice.

Îmbunătăţirea cadrului de gestionare a evenimentelor
rutiere în România, prin aplicarea conceptului de
„constatare amiabilă de accident”, prin care
societăţile din domeniul asigurărilor sunt implicate în
activităţile de constatare şi soluţionare a accidentelor
uşoare, degrevând într-o anumită măsură serviciul
public realizat de Poliţia Rutieră, separându-se modul
de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare
la urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună
reglementare a obligaţiilor conducătorilor de vehicule
în caz de accident.
Se reglementează în mod armonios legislaţia în
domeniul circulaţiei, producţiei şi deţinerii metalelor
preţioase a pietrelor preţioase în România cu
standardele UE, astfel încât să răspundă cerinţelor
economiei de piaţă. Se înlocuiesc prevederile
Decretului nr. 244/1978, act normativ restrictiv prin
care s-a constituit monopolul statului asupra
operaţiunilor cu metale preţioase în România,
prevederi devenite perimate după anul 1990.

Modificarea art. 8 lit.b din OUG nr.34/2006 privind
atribuirea de contracte de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de serviciu, în sensul
exceptării transportatorilor aerieni din categoria
autorităţilor contractante.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - BUG
pt. raport

TDR:
05.11.2013

S - Adoptat pe
22.10.2007

CD - IND şi JUR
pt. raport comun

TDR:
27.11.2007

S - Adoptat pe
02.09.2010

CD - Retrimis pe
TDR: 2.04.2013
19.03.2013 - IND şi
JUR pt. raport
suplimentar comun

S - Adoptat pe
04.06.2013

CD - IND şi JUR
pt. raport comun

TDR:
18.06.2013

14

Nr.
crt

18

Nr.
înreg.

PLx 186
/ 13

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.35/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii. (poz. I-b-22)

Modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, în sensul
accelerării procedurilor de achiziţie, concretizate în
introducerea în termene limită pentru fiecare etapă.

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

19

PLx 227
/13

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie. (poz. I-b-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

20

21

22

PLx 508
/13

PLx 537
/13

PLx 468
/ 12

Proiect de lege privind invenţiile de serviciu.
(poz. II-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aderarea României la
Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din
1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi
al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002.
(poz. II-88)
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
(poz. I-b-39)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stabilirea
unor
măsuri
pentru
evitarea
supracompensării sau pentru diminuarea acesteia şi
pentru evitarea creării unui avantaj competitiv
necuvenit pentru producătorii de energie din surse
regenerabile, beneficiari ai schemei de sprijin
autorizată de Comisia Europeană.
Invenţiile de serviciu, în scopul stimulării şi lansării
mediului de afaceri, dar şi în scopul stimulării
salariaţilor care prestează o muncă de creaţie în
îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu sau prin
utilizarea experienţei angajatorului, prin stabilirea
unei remuneraţii echitabile la care aceştia au dreptul
ca urmare a realizării unor invenţii.
Aderarea României la Protocolul din 2002 la
Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe
mare al pasagerilor şi al bagajelor lor.
Se are în vedere stabilirea cadrului legal privind
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune
Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor
statelor membre privind suplimentele alimentare.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
04.06.2013

CD - IND şi JUR
pt. raport comun

TDR:
18.06.2013

S - Adoptat pe
18.06.2013

CD – IND
pt. raport

TDR:
25.06.2013

S - Adoptat pe
11.11.2013

CD – IND
pt. raport

TDR:
28.11.2013

S-

CD - IND şi JUR
pt. raport comun

TDR:
12.12.2013

S - Respins pe
30.10.2013

CD - AGRI şi SAN
pt. raport comun

TDR:
29.11.2012

15

Nr.
crt

23

Nr.
înreg.

PLx 425
/ 13

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.81/2013 privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila,
în domeniul public al judeţului Brăila şi
administrarea Consiliului Judeţean Brăila.
(poz. I-a-32)

Transmiterea unor terenuri din domeniul public al
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în
domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea
Consiliului Judeţean Brăila, prin derogare de la
prevederile art.31 alin.(3) din Legea nr. 45/2009, cu
modificările şi completările ulterioare – potrivit cărora
terenurile date în administrarea unităţilor de
cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate
publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile
şi nu pot fi scoase din proprietatea publică şi din
administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din
agricultură şi silvicultură decât prin lege.

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

24

25

26

PLx 502
/ 05

PLx233
/13

PLx275
/13

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-33)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic

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

corespunzător privind organizarea şi funcţionarea
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală.
(poz. I-b-2)

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru
aprobarea
Programului
privind
reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi
în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
28.10.2013

CD - AGRI şi JUR
pt. raport comun

TDR:
12.11.2013

S - Respins pe
24.10.2005

CD - Retrimis pe
18.09.2012 DROM
pt. raport

TDR:
25.09.2012

S - Adoptat pe
17.06.2013

CD - ADMIN
pt. raport

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţã a Guvernului nr.46/2013 privind criza
financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ- Stabilirea cadrului general şi procedural pentru 03.09.2013
teritoriale. (poz. I-a-2)
acoperirea pasivului unităţilor administrativ-teritoriale
CD - ADMIN
- Caracter: organic
aflate în criza financiară sau insolvenţă.
şi JUR
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun

TDR:
10.09.2013

TDR:
17.09.2013

- Cameră decizională: CD

16

Nr.
crt

27

28

Nr.
înreg.

PLx395
/13

PLx507
/13

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 82/2013 pentru
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. (poz. I-a-35)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
(poz. I-a-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

29

PLx174
/09

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist,
a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(poz. I-b-34)

Obiectul de reglementare
Modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare,
în
sensul
instituirii
obligativităţii existenţei acordului conducătorilor
autorităţilor sau instituţiilor publice pentru realizarea
redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au încetat
raporturile de serviciu din motive neimputabile lor.
Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii ariei
beneficiarului de lucrări, care poate fi şi o persoană
fizică autorizată sau întreprinzător titular al
întreprinderii individuale sau familiale, redefinirea
caracterului ocazional al activităţilor necalificate,
posibilitatea minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi
16 ani de a presta asemenea activităţi cu acordul
părinţilor sau reprezentanţilor legali, stabilirea de noi
obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
pentru ambele părţi.

Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

PLx 460
/ 12

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul sanitar. (poz. I-b-35)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sanitar, referitoare atât la activitatea
medicală, cât şi la sursele, şi anume: crearea unui
cadru legal pentru responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice centrale şi implicit
a
reprezentanţilor colectivităţilor locale în conducerea şi
coordonarea spitalelor publice.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - ADMIN
pt. raport

TDR:
05.11.2013

S - Adoptat pe
11.11.2013

CD - MUN
pt. raport

TDR:
28.11.2013

S - Adoptat pe
04.03.2009

CD - Retrimis pe
05.05.2009 - SAN
pt. raport
suplimentar

TDR:
04.06.2009

S - Adoptat pe
30.10.2012

CD - SAN
pt. raport

TDR:
29.11.2012

17

Nr.
crt

31

Nr.
înreg.

PLx 620
/ 09

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă
sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la
programe de studii de licenţă autorizate să
funcţioneze provizoriu sau acreditate.
(poz. I-b-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

32

PLx 377
/ 11

Obiectul de reglementare
Aprobarea OUG nr. 10/2009, care are ca obiect de
reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă
redusă de a continua studiile la programele de studii
de licenţă sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau
acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca urmare
a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea
procesului de învăţământ la specializările/programele
de studii organizate la aceste forme de învăţământ la
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată
prin Legea nr. 443/2002.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.11.2009

CD - Retrimis pe
23.02.2010 - INV
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 Modificarea şi completarea OG nr.57/2002 privind 25.05.2011
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
CD - Retrimis pe
tehnologică. (poz. I-b-24)
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 27.03.2012 - INV
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
suplimentar

TDR:
02.03.2010

TDR:
10.04.2012

- Cameră decizională: CD

33

PLx 670
/ 11

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna Modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind S - Adoptat pe
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 21.11.2011
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-19)
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările
CD - INV
ulterioare.
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu

TDR:
20.12.2011

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente de

34

PLx 775
/ 11

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea for public” cu „lucrări de artă vizuală de for public”
pentru evitarea confuziilor cu „monumentele istorice”; S - Adoptat pe
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.
includerea în categoria lucrărilor de artă vizuală a 06.12.2011
(poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

plăcilor comemorative, a fântânilor decorative, a
mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu
caracter decorativ, etc.; reglementarea competenţelor
structurilor abilitate în domeniu; majorarea nivelului
amenzilor.

CD - CULT
pt. raport

TDR:
09.02.2012

18

Nr.
crt

35

Nr.
înreg.

PLx 373/
13

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.72/2013 privind
Reorganizarea unor instituţii publice aflate în S - Adoptat pe
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 08.10.2013
subordinea Ministerului Culturii. (poz. I-a-4)
actuala situaţie financiară care reclamă constăngeri
- Caracter: ordinar
de ordin bugetar şi, în mod imperios, o reducere a CD - CULT
- Procedură de urgenţă: nu
cheltuielilor publice.
pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

36

PLx 391
/ 13

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.68/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă Stabilirea cadrului juridic privind managementul S - Adoptat pe
a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi 21.10.2013
instituţiilor publice de cultură. (poz. I-a-17)
desfăşoară activităţi cultural-artisticesau oferă servicii
CD - CULT
în domeniul culturii.
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

TDR:
28.10.2013

TDR:
05.11.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

37

PLx 394
/ 13

38

BPi 918
/13

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii minelor nr.85/2003. (poz. I-a-14)

Taxele judiciare de timbru, în Nota de fundamentare
arătându-se că modificarea cadrului legal de
desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea
urgentă a legislaţiei în materia taxele judiciare de
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale
acordate părţilor pentru asigurarean unui proces
echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare
pentru
dezvoltarea
infrastucturii,
pregătirea
personalului din sistemul justiţiei etc.
Modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003,
cu modificările şi completările ulterioare, urmărinduse actualizarea definiţiilor şi completarea acestora,
stabilirea unor proceduri simplificate de acordare a
licenţelor de expoatare, cu luarea tuturor măsurilor
pentru ca operatorii economici care primesc licenţe săşi desfăşoare activitatea respectând tehnologiile de
exploatare minieră, precum şi instituirea de obligaţii
exprese referitoare la refacerea mediului afectat de
activităţi miniere efecuate în perimetrul de exploatare.

S - Adoptat pe
21.10.2013

CD - JUR
pt. raport

S – Respins pe
02.12.2013

CD -

TDR:
05.11.2013

înregistrat la BP
pt. trimitere la
Comisii

19

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

1

Nr.
înreg.

PLx 156
/ 10

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiectul Legii educaţiei naţionale şi învăţarea pe
tot parcursul vieţii. (poz. I-a-19)

Reglementarea educaţiei naţionale, asigurarea
cadrului
legal
pentru
exercitarea
dreptului
fundamental la învăţătură, stabilind organizarea,
structura, funcţiile, conducerea şi finanţarea unitară a
învăţământului.

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
12.04.2010
S - INV
pt. raport

Retrimis pentru
raport
suplimentar

20

2

3

4

5
Nr.
crt

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul
educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-12)

Reorganizarea unor instituţii din domeniul cercetării
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea
paralelismului instituţional.

PLx1
/ 11

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor. (poz. I-a-26)

Modificarea şi completarea legii nr. 132/1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al
Formării Profesionale a Adulţilot (UECNFPA),
precum şi a nobligaţiilor asumate de către cele două
instituţii în proiectele strategice cu finanţare
nerambursabilă din fonduri europene.

PLx 521
/11

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei.(poz. I-a-20)

Modificarea şi completarea OUG nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării
acestui act normativ cu prevederile Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011.

PLx 522
/10

PLx
780/11

Nr.
înreg.

Proiect de lege privind statutul personalului de
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru
modificarea unor acte normative în domeniul
justitiei. (poz. I-a-9)
Titlul proiectului de lege

Reglementarea statutului personalului de specialitate
din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de
pe lângă acestea, propunându-se spre abrogare
actualea reglementare în domeniu.

Obiectul de reglementare

CD - Adoptat pe
02.11.2010
S - INV
pt. raport

Retrimis pentru
raport
suplimentar

CD - Adoptat pe
17.05.2011
S - MUN
pt. raport

TDR:
08.06.2011

CD - Adoptat pe
02.11.2010
S - INV
pt. raport

Retrimis pentru
raport
suplimentar

CD - Adoptat pe
27.03.2012
S - JUR şi DROM
pt. raport comun

Stadiul

TDR:
24.04.2012

Observaţii

21

6

7

8

9

Nr.
crt

PLx 237
/12

PLx 9
/ 13

PLx 81
/ 13

PLx 245
/13

Nr.
înreg.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-21)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2013. (poz. I-a-27)
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-13)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de
posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea
sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor.
(poz. I-b-14)

Titlul proiectului de lege

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, în scopul asigurării încadrării cu personal
didactic titular la clasa pregătitoare, a reglementării
posibilităţii funcţionării claselor sub efectivul minim în
zonele izolate din mediul rural, precum şi al asigurării
ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de
învăţământ preuniversitar şi casele corpului didactic şi
ale funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în
inspectoratele şcolare, până la organizarea
concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii.

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi luarea unor măsuri pentru
punere în executare a titlurilor executorii devenite
exigibile în perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie
2013 privind acordarea unor drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar.

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011,în sensul ca personalul de conducere, de
îndrumare şi de control să poată fi degrevat parţial de
norma didactică, pe baza normelor aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu
consultarea federaţiilor sindicale din învăţământ.

Stabilirea unor măsuri privind funcţionalitatea
administraţiei publice locale, a numărului de posturi,
precum şi reducerea cheltuielilor în cadrul instituţiilor
şi autorităţilor publice din subordinea, sub autoritatea
sau xcoordonarea Guvernului ori a ministerelor.

Obiectul de reglementare

CD - Adoptat pe
19.06.2012
S - INV
pt. raport

TDR:
27.08.2012

CD - Adoptat pe
05.03.2013
S - INV
pt. raport

TDR:
21.05.2013

CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - INV
pt. raport

TDR:
07.05.2013

CD - Adoptat pe
30.09.2013
S - ADMIN şi MUN
pt. raport comun

Stadiul

TDR:
22.10.2013

Observaţii

22

10

PLx389
/13

Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului
stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul
Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti
la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia
Consiliului directorilor executivi ai Fondului
Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013.
(poz. II-49)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

11

PLx 156
/13

12

PLx 350
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii-I.S.C. (poz. I-a-6)
-Reexaminare la cererea Preşedintelui României

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri
necesare derulării proiectelor cu finanţare
nerambursabilă în domeniul forţei de muncă.
(poz. I-a-15)

Titlul proiectului de lege

Ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional,
convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de
autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013
şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor
executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27
septembrie 2013.

Modificarea şi completarea OG nr.63/2001 privind
înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C.,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, în scopul
modificării cadrului legislativ aplicabil personalului
Inspectoratului, care desfăşoară activităţi ce, în mare
parte, implică exercitarea prerogativelor de putere
publică.

Stabilirea unei noi atribuţii în sarcina preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
prin derogare dela prevederile art. 18 alin. (1) lit.j din
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, republicată, atribuţie care, alături de
alte atribuţii legate de compartimentele funcţionale ale
agenţiei, intră în prezent în sarcina consiliului de
administraţie al Agenţiei.

Obiectul de reglementare

CD - Adoptat pe
19.11.2013
S - BUG.
pt. raport

S - Adoptată pe
09.09.2013

CD - Adoptată pe
08.10.2013

S - Adoptată pe
02.10.2013

CD - Adoptată pe
12.11.2013

Stadiul

TDR:
12.12.2013

Preşedintele
României
sesizează de
neconstituţionalit
pe 24.10.2013

la promulgare
din data de
23.11.2013

Observaţii

23

13

14

PLx 319
/13

PLx89
/13

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior.
(poz. I-a-16)

Modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior angajaţi la debutul în profesie,
cu excepţia profesiilor pentru care modalitatea de
efectuare a stagiului este reglementată prin legi
speciale. Proiectul de act normativ vizează adaptarea
legislaţiei româneşti la cerinţele UE în materie de
stagii pentru absolvenţi pentru facilitarea tranziţiei
tinerilor din sistemul educaţional către piaţa muncii,
cu accent pe: promovarea accesului tinerilor
absolvenţi de învăţământ superior pe piaţa muncii
către un loc decent şi durabil corespunzător studiilor
absolvite, condiţii bune de muncă şi de consolidare a
formării profesionale, reglementarea condiţiilor
minime care caracterizează un stagiu ca fiind de
calitate – definirea obiectivelor profesionale, durată
rezonabilă, protecţie socială şi remuneraţie adecvată,
drepturi şi obligaţii ferme pentru toate părţile
implicate prin încheierea de acorduri contractuale în
care sunt implicate întrepriderile, dar şi serviciile
publice de ocupare.

S - Adoptată pe
23.09.2013

la promulgare
din data de
23.11.2013

CD - Adoptată pe
12.11.2013

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi
S - Adoptată pe
completarea unor acte normative din domeniul Modificarea şi completarea Legiinr.95/2006 privind 12.03.2013
sănătăţii. (poz. I-b-36)
reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi
- Caracter: ordinar
completările ulterioare.
CD – Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
19.11.2013

la promulgare
din data de
30.11.2013

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

15

PLx381
/13

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă.
(poz. I-a-28)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, în
sensul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor
europene.

Obiectul de reglementare

S - Adoptată
16.10.2013

CD – Adoptată pe
19.11.2013

Stadiul

pe
la promulgare
din data de
30.11.2013

Observaţii

24

16

PLx382
/13

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă. (poz. II-32)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

17

18

PLx 535
/13

PLx 314
/ 13

19

PLx342
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea
extinderii
aplicabilităţii
mecanismului
decontăriicererilor de plată pentru condiţiile specifice
programelor finanţate prin POSDRU, asigurarea
operativă a fondurilor şi surselor necesare Autorităţii
de management pentru efectuarea tuturor tipurilor de
plăţi,
asigurarea
funcţionalităţii
sistemului
mecanismului cererilor de plată pentru toţi beneficiarii
finali şi asigurarea funcţionalităţii sistemului
mecanismului decontării cererilor de plată la
beneficiarii finali privaţi.

S - Adoptată
16.10.2013

CD – Adoptată pe
19.11.2013

S - Adoptată pe
27.11.2013
Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. cadrul fiscal-bugetar pentru anii 2014 şi 2015.
CD - Adoptată pe
(poz. II-23)
28.10.2013

Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între
Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia,
pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012. (poz. II-67)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Titlul proiectului de lege

Ratificarea Acordului Comercial între Uniunea
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o
parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la
Bruxelles la 26 iunie 2012. Încheierea şi punerea în
aplicarea unui acord de comerţ liber cu Peru şi
Columbia oferă noi oportunităţi de export pentru
mărfurile europene şi implicit româneşti, prin
înlăturarea
barierelor
comerciale
în
calea
exporturilor.
Completarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul UE, în sensul utilizării fondurilor
provenite din vânzarea acestor certificate, în scopul
asigurării transportului elevilor din localităţile izolate
din mediul rural către unităţile de învăţământ din
centrele de comună sau către cele mai apropiate
unităţi de învăţământ din mediul urban.

Obiectul de reglementare

CD - Adoptată pe
22.10.2013
S - Adoptată pe
27.11.2013

S - Adoptată pe
30.09.2013

CD – Adoptată pe
19.11.2013

Stadiul

pe
la promulgare
din data de
30.11.2013

la promulgare
din data de
30.11.2013

la promulgare
din data de
03.12.2013

la promulgare
din data de
03.12.2013

Observaţii
25

20

21

22

23

PLx415
/13

PLx416
/13

PLx 442
/13

PLx 443
/13

24

PLx 514
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, sensul
diminuării veniturilor cu suma de 1.909,3 milioane lei
bugetului de stat pe anul 2013. (poz. II-83)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senatul

şi al cheltuielilor cu suma de 704,7 milioane lei, cu
majorarea corespunzătoare a deficitului bugetar cu
suma de 1.204,6 milioane lei.

CD + S - OZ Plen

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.18/2013
pentru
rectificarea
Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. anul 2013 aprobat prin Legea nr. 6/2013, în corelaţie
(poz. II-84)
cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici CD + S - OZ Plen
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senatul

şi a măsurilor stabilite de Guvern prin actele
normative aprobate.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.
(poz. II-83)
Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senatul

CD + S - OZ Plen

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.100/2013 pentru
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2013. (poz. II-84)
CD + S - OZ Plen
anul 2013.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senatul

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014.
(poz. II-21)

Titlul proiectului de lege

Stabilirea bugetului de stat pe anul 2014, cuprinzând
veniturile pe capitole şi subcapitole, şi cheltuielile pe
destinaţii şi pe ordonatori principali de credite,
detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe,
respectiv titluri, articole şi alineate, bugetele Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile
şi activităţilor finanţate integral din veniturile proprii.

Obiectul de reglementare

CD + S
Adoptat pe
04.12.2013

Stadiul

depus la SG din
data de
04.12.2013

depus la SG din
data de
04.12.2013

depus la SG din
data de
04.12.2013

depus la SG din
data de
04.12.2013

depus la SG pe
data de
04.12.2013

Observaţii
26

25

26

27

PLx 515
/13

PLx 287
/13

PLx 215/
13

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2014. (poz. II-22)

Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din
sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi
recunoaşterea organizaţiilor de producători din
sectorul laptelui şi al produselor lactate.
(poz. I-a-30)

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (poz. I-b-18)

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014,
autorizând veniturile pe capitole şi subcapitole şi
cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale.

Stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui
şi al produselor lactate în vederea consolidării
responsabilităţilor operatorilor din sectorul produselor
lactate, adaptării ofertei la cerere, precum şi evitării
anumitor practici comerciale neloiale.

Modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea
unei mai bune protecţii a drepturilor copilului şi
delimitarea mai clară a atribuţiilor şi competenţelor
care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, ţinând
cont şi de necesitatea corelării dispoziţiilor actuale cu
cele ale noului Cod Civil.

PLx 158
/13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate în baza planurilor de
disponibilizare. (poz. I-b-10)

29

PLx 96
/13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale,
altele decât gazele naturale. (poz. I-b-7)

Instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea
resurselor naturale, altele decât gazele naturale, fiind
elaborat în temeiul art.1 pct.I.3 din Legea nr. 1/2013
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

28

Reglementarea măsurilor de protecţie socială de care
beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri
colective efectuate în baza unui plan de
disponibilizare.

CD + S
Adoptat pe
04.12.2013

S - Adoptată pe
09.09.2013

CD - respinsă pe
15.10.2013

depus la SG pe
data de
04.12.2013

Respinsă
definitiv de
Parlament

S - Adoptată pe
10.06.2013
Legea 257/2013

CD - Adoptată pe
03.09.2013

S - Adoptată pe
22.05.2013
Legea 259/2013

CD - Adoptată pe
03.09.2013

S - Adoptată pe
19.03.2013
Legea 261/2013

CD - Adoptată pe
03.09.2013
Stadiul

Observaţii
27

30

31

32

PLx 234
/13

PLx 263
/13

PLx 266
/13

33

PLx 265
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
a creanţelor bugetare restante asupra Companiei
Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase
"REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin
organul fiscal competent. (poz. I-b-20)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor
măsuri fiscale. (poz. I-b-30)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.40/2013
pentru
finanţarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino"
în vederea realizării Planului national de
intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă
a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.
(poz. I-b-37)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea şi
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structural şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă.
(poz. I-b-15)
Titlul proiectului de lege

Reglementarea preluării de către Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului a creanţelor
administrate de ANAF la Compania REMIN S.A.Baia
Mare, intervenţiile legislative fiind motivate în Nota de
fundamentarer prin faptul că „neluarea măsurilor de
transferare a creaanţei în regim de urgenţă ar
continua divergenţele de viziune economică între
principalii creditori reprezentanţi ai statului şi ar
diminua posibilităţile legale de reorganizare a
activităţii economice şi de relansare a acesteia”.
Modificarea şi completarea OUG nr. 29/2011 privind
reglementarea acordării eşalonărilor la plată,
aprobată prin Legea nr. 15/2012, precum şi a OG nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul
instituirii unor măsuri privind amânarea la plată în
cazul contribuabililor care au de încasat sume de la
autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor
europene, în baza contractelor de finanţare încheiate
cu acestea, facilitate care va conduce la stimularea
activităţii economice, precum şi la creşterea nivelului
absorbţiei fondurilor europene.

Crearea bazei legislative privind acordarea din
bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare
pentru implementarea Planului naţional de intervenţie
pentru prevenirea îmbolnăvirilor/efectelor generate de
epidemii şi pandemii prin intermediul Institutului
„Cantacuzino”.

Autorităţile de management sunt autorizate să încheie
contracte ce depăşesc sumele alocate la nivel de
program operaţional şi pot dezangaja fondurile
rămase neutilizate.

Obiectul de reglementare

S - Adoptată pe
17.06.2013
Legea 266/2013

CD - Adoptată pe
18.09.2013

S - Adoptată pe
25.06.2013
Legea 267/2013

CD - Adoptată pe
18.09.2013

S - Adoptată pe
26.06.2013
Legea 268/2013

CD - Adoptată pe
24.09.2013

S - Adoptată pe
25.06.2013
Legea 269/2013

CD - Adoptată pe
18.09.2013
Stadiul

Observaţii
28

Modificare şi completarea Legii nr. 500/2002 privind

34

35

36

PLx 112
/13

PLx 326
/12

PLx 58
/13

37

PLx 237
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

S - Adoptată pe

Lege pentru modificarea şi completarea Legii finanţele publice, cu modificările şi completările 08.04.2013
nr.500/2002 privind finanţele publice. (poz. I-b-29) ulterioare, în sensul instituirii de concepte şi reguli noi
care să creeze un mecanism mai flexibil al procesului CD - Adoptată pe
bugetar.
03.09.2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art.
24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului. (poz. I-b-27)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-6)

Lege privind emisiile industriale. (poz. I-b-12)

Titlul proiectului de lege

Modificarea art. 24028 alin.(1) din OUG nr.99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în
scopul creării posibilităţii de punere în a măsurii de
stabilizare care constă în implicarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate
de acţionar la o instituţie de credit.
Modificarea şi completarea unor acte normative şi
reglementarea
unor
măsuri
financiar-fiscale,
concretizate în renunţarea la penalităţi de întârziere
datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către
C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în contabilitate până la
data de 31.03.2012, prelungirea termenului de
rambursare
a
împrumutului
acordat
C.F.R
Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă
cheltuielile nejustificate ale autorităţilor şi instituţiilor
publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la
nivel naţional, alocarea unui împrumut oraşului
Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în
turism, precum şi măsuri de protecţie a persoanelor cu
handicap.
Stabilirea condiţiilor pentru prevenirea şi controlul
integrat al poluării rezultate din activităţile industriale,
prin reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, precum şi
prin prevenirea generării deşeurilor, pe coordonatele
îmbunătăţirii legislaţiei naţionale de profil, din
perspectiva necesităţii de aliniere completă a acesteia
la normele şi exigenţele europene incidente în materie,
în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de
România, derivate din calitatea sa de stat membru al
Uniunii Europene.

Obiectul de reglementare

Legea 270/2013

S - Adoptată pe
18.09.2012
Legea 271/2013

CD - Adoptată pe
08.10.2013

S - Adoptată pe
18.02.2012
Legea 273/2013

CD - Adoptată pe
24.09.2013

S - Adoptată pe
17.06.2013

CD - Adoptată pe
24.09.2013

Stadiul

Legea 278/2013

Observaţii
29

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37
precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute
la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea nr.197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale. (poz. I-a-1)

38

Modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea unor
termene prevăzute la art.35 alin.(2) şi art.38 din Legea
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

PLx 277
/13

39

PLx 267
/13

Nr.
crt

Nr.
înreg.

S - Adoptată pe
03.09.2013

CD - Adoptată pe
08.10.2013

Legea 284/2013

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.416/2001 privind menitul
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii
S - Adoptată pe
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea Modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 26.06.2013
venitul minim garantat, precum şi modificarea Legii
familiei. (poz. I-b-3)
nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, în vederea majorării nivelului minim garantat
şi a limitei de venituri până la care se acordă alocaţia
pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

CD - Adoptată pe
15.10.2013

Stadiul

Legea 286/2013

Observaţii
30

40

PLx 121
/13

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2013 pentru plata eşalonată a
despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii
nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar în urma aplicării
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii
nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi puterile Aliate
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947,
precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării
Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre
şi la un schimb de comune între România şi
Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie
1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,relativă la regimul
proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată
la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.9/1998, Legii
nr.290/2003 şi Legii nr.393/2006. (poz. I-b-17)

Eşalonarea plăţii despăgubirilor stabilite potrivit Legii
nr.9/1998, Legii nr.290/2003 şi Legii nr. 393/2006, în
tranşe anuale egale, pe o perioadă de 10 ani, precum
şi modificarea actelor normative menţionate.

Modificarea OUG nr. 99/2006 privind instituţile de
credit şi adecvarea capitalului şi Ordonanţei
Guvernlui nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar.

Obiectul de reglementare

41

PLx 159
/12

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.1/2012 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul instituţiilor de credit.
(poz. I-b-26)

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

S - Adoptată pe
22.04.2013

CD - Adoptată pe
15.10.2013

Legea 287/2013

S - Adoptată pe
21.05.2012

CD - Adoptată pe
15.10.2013

Stadiul

Legea 288/2013

Observaţii
31

42

43

44

45

PLx 321
/ 13

PLx 320
/ 13

PLx 282
/ 13

PLx 195
/13

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut
la art.V din Ordonanţa
Guvernului nr.6/2011
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică. (poz. I-a-29)

Prorogarea termenului prevăzut la art.V din OG
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea OG
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, până la data de 31 decembrie 2014.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor Acordarea sumei de 3000 lei, cu titlu de premiu,
absolvenţilor de liceu care au obţinut media 10 la
care au obţinut media 10 la examenul de examenului de bacalaureat naţional 2013.
bacalaureat 2013. (poz. I-a-18)

Lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară. (poz. II-63)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Administraţie şi Reglementare în Comunicaţii.
(poz. I-b-31)

46

PLx 335
/13

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.302/2004
privind
cooperarea
judiciară
internaţională în materie penală. (poz. I-a-10)

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară în sensul introducerii tribunalelor
specializate, înfiinţarea acestor tribunale specializate
fiind o prioritate în vederea asigurării premiselor
desfăşurării unui act de justiţie rapid şi eficient.

Introducerea unui nou aliniat la art. 14 din OUG nr.
22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
în scopul virării la bugetul de stat a excedentelor
financiare înregistrate de respectiva Autoritate în
exerciţiul financiar precedent.

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
în sensul regândirii sistemului de recunoaştere şi
executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu
statele terţe, precum şi asigurarea transpunerii în
legislaţia naţională a unor decizii-cadru adoptate la
nivelul UE.

Obiectul de reglementare

S - Adoptată pe
23.09.2013
Legea 293/2013

CD - Adoptată pe
15.10.2013
S - Adoptată pe
23.09.2013

CD - Adoptată pe
15.10.2013

Legea 294/2013

CD - Adoptată pe
24.09.2013

S - Adoptată pe
29.10.2013

Legea 296/2013

CD - Adoptată pe
03.09.2013

S - Adoptată pe
22.10.2013

Legea 299/2013

S - Adoptată pe
30.09.2013

CD - Adoptată pe
22.10.2013

Stadiul

Legea 300/2013

Observaţii
32

47

48

49

50

Nr.
crt

PLx 153/
11

PLx 341
/13

PLx 255
/13

PLx 256
/13

Nr.
înreg.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
(poz. I-a-3)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece.
(poz. II-2)

Lege privind aprobarea încetării valabilităţii, prin
denunţare, a Convenţiei privind crearea
Organizaţiei Internaţionale pentru colaborarea
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul
industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în
relaţie cu România.
(poz. I-b-38)

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
în scopul transpunerii în legislaţia naţională a
Directivelor Uniunii Europene nr. 162/2009, nr.
8/2008, nr. 12/2010 şi nr. 23/2010, cu aplicabilitate de
la 1 ianuarie 2011.
Modificarea şi completarea OUG nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
rece, aprobată prin Legea nr.92/2012,în vederea
introducerea indicatorului social de referinţă ca
element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor
lunare şi a nivelurilor de venituri, introducerea
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie
electrică, precum şi introducerea anchetei sociale ca
mijloc de verificare a îndeplinirii condiţiilor de
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,
pentru situaţiile care nu pot fi determinate cu
exactitate pe baza documentelor justificative
prezentate.

Aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a
Convenţiei privind crearea OrganizaţieiInternaţionale
pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în
domeniul industriei electrotehnice „INTERELECTRO”
în relaţie cu România.

Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la
construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare
în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa,
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. Ib-16)

Ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi
exploatarea unui centru de cercetare în domeniul
Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la
Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

S - Adoptată pe
02.10.2010

CD - Adoptată pe
29.10.2013

Legea 303/2013

S - Adoptată pe
30.09.2013
Legea 304/2013

CD - Adoptată pe
22.10.2013

CD - Adoptată pe
18.09.2013

Legea 306/2013

S - Adoptată pe
22.10.2013

CD - Adoptată pe
24.09.2013
Legea 307/2013
S - Adoptată pe
21.10.2013

Stadiul

Observaţii

33

51

52

PLx 301
/13

PLx 254
/13

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.87/2013
pentru
ratificarea
amendamentelor convenite între România şi Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul
de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, şi
la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la
Acordul-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10
ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3
alin.(1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10
ianuarie 2006. (poz. II-50)

Ratificarea amendamentelor convenite între România
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie
2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la
Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006 pentru
ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi
la Paris la 10 ianuarie 2006, cu completările
ulterioare.

Lege pentru aderarea României la Asociaţia
Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii
Mondiale. (poz. I-b-25)

Necesitatea consolidarii poziţiei României în cadrul
instituţiilor financiare internaţionale din cadrul
Grupului Băncii Mondiale precum şi utilitatea
sprijinirii actţiunilor de asistenţă pentru dezvoltare
asumate de România prin intermediul unei asistenţe de
tip multilateral derulată de o instituţie specializată.

CD - Adoptată pe
08.10.2013
S - Adoptată pe
28.10.2010

Legea 312/2013

CD - Adoptată pe
18.09.2013
Legea 313/2013
S - Adoptată pe
22.10.2013

LEGENDA
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Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
5. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
6. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
7. Comisia pentru muncăşi protecţie socială
8. Comisia pentru sănătate şi familie
9. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
11. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
12. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
13. Comisia pentru politică externă
14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii
15. Comisia pentru regulament
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18.
19. Comisia pentru afaceri europene

ECON
BUG
IND
AGRI
DROM
ADMIN
MUN
SAN
INV
CULT
JUR
APAR
POLEX
ABUZ
REG
INFOCOM
EGAL
CAE

Alte abrevieri:
+ Favorabil
- Negativ
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
Tav - Termen depunere aviz
TDA - Termen depunere amendamente
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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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 6 decembrie 2013)

I. În perioada 2 - 5 decembrie 2013

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 6 rapoarte, din care 1 raport comun cu
Senatul.
Comisiile permanente nu au depus avize.
Cele 6 rapoarte depuse sunt:

♦ rapoarte de adoptare
♦ rapoarte de respingere

5
1

Rapoartele elaborate se referă la:
♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
♦ ordonanţe ale Guvernului
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:

1
1
4

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.

La comisii se află în prezent 355 proiecte de legi şi propuneri legislative, din
59 pentru raport suplimentar.

care

La comisii se află 30 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2013.

ANEXA
RAPOARTE
depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
în săptămână 2 - 5 decembrie 2013
I.
Nr.
crt.

Comisia pt. buget
Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

1

PLx 534/2013

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 – prioritate legislativă

Guvern,
adoptat
de Senat

2.12.13

2

PLx 514/2013

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 – raport comun cu
Comisia similară de la Senat

Guvern

2.12.13

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Guvern,
adoptat
de Senat

II.
Nr.
crt.
1

Nr.
crt.
1

2

Raport de aprobare
cu amendamente
(505/R din 2.12.13)
Raport suplimentar
comun de aprobare
cu amendamente
(62/RCS din 3.12.13)

Comisia pt. industrii

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 406/2013

III.

Observaţii

20.11.13

Observaţii
Raport de aprobare
(506/R din 3.12.13)

Comisia pt. agricultură

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx 285/2013

Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniu –
raport comun cu Comisia pt. administraţie

Plx 148/2013

Propunere legislativă "Legea apiculturii"

14
parlam.,
respinsă
de Senat
12
parlam.,
respinsă
de Senat

Propunere legislativă " Legea apiculturii"

Data
dezbaterii

Observaţii

1.10.13.
15.10.13

Raport de
respingere
(507/R din 4.12.13)

2.12.13

Raport de aprobare
cu amendamente
(508/R din 4.12.13)
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II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 700 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2013

♦

rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

509

♦

rapoarte suplimentare

122

♦

rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

69

TOTAL

700

6 parlam.,
respinsă
de Senat

Plx 175/2013

3

PLx 226/2013

IV.
Nr.
crt.
1

2

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar – raport comun cu Comisia
pt. administraţie

Guvern,
adoptat
de Senat

15.10.13
28.11.13

Raport de aprobare
cu amendamente
(509/R din 5.12.13)

Comisia pt. administraţie
Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx 285/2013

Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniu –
raport comun cu Comisia pt. agricultură

14
parlam.,
respinsă
de Senat

1.10.13.
15.10.13

Raport de respingere
(507/R din 4.12.13)

PLx 226/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar – raport comun cu Comisia
pt. agricultură

Guvern,
adoptat
de Senat

15.10.13
28.11.13

Raport de aprobare
cu amendamente
(509/R din 5.12.13)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al PSD
¾

Interpelare

Adresată: domnului Victor Ponta, primul-ministru al României
De către: deputat Adrian Mocanu
Obiectul interpelării: Campania din Marea Britanie împotriva migraţiei românilor şi bulgarilor
Stimate domnule Prim-ministru,
Vă adresez prezenta interpelare în urma derulării unui nou episod din dezbaterea atât de vie referitoare la
eliminarea de către Marea Britanie a restricţiilor pentru români şi bulgari, începând cu 1 ianuarie 2014.
Marţi, 26 noiembrie, autorităţile britanice au făcut comentarii îngrijorătoare cu privire la măsurile pe
care se gândesc să le ia cu privire la expirarea datei la care imigraţia din România şi Bulgaria este
restricţionată. Aşa cum se ştie, lucrătorii români şi bulgari au fost supuşi unor restricţii pe piaţa muncii din
Anglia încă de la aderarea la UE, în 2007, iar aceste măsuri expiră la sfârşitul anului în curs. După ce, în mai
multe rânduri, oficialităţile coordonate de premierul David Cameron şi chiar premierul însuşi au dat asigurări
că Marea Britanie va respecta obligaţia de a elimina restricţiile, asigurări făcute şi ca urmare a presiunilor
exercitate în mod legitim de Comisia Europeană pe acest subiect, iată că asistăm la o întoarcere a retoricii
anti-imigraţie, la numai o lună până la termenul de îndeplinire a obligaţiei pe care trebuie să o aplice toate
ţările membre ale UE. Potrivit presei britanice, prim-ministrul britanic a afirmat, pornind de la aserţiunea că
cetăţenii britanici ar fi "profund îngrijoraţi" de nivelul imigraţiei provenind din România şi Bulgaria, că ia în
calcul mai multe măsuri: noii imigranţi nu vor primi ajutoare de şomaj în primele trei luni, plăţile vor fi oprite
după şase luni dacă imigranţii nu pot să se angajeze, introducerea unui prag minim pentru venituri sau
expulzarea celor care nu îşi caută loc de muncă. Foarte grav este că premierul Cameron şi-a permis să
relativizeze principiul libertăţii de circulaţie în cadrul UE, spunând că că este momentul să se recunoască
faptul că principiul libertăţii de circulaţie, generează o mişcare vastă a populaţiei şi că, în consecinţă, ar trebui
”reechilibrat”.
Apreciez mesajul transmis prim-ministrului britanic de către ministrul de externe al României, domnul Titus
Corlăţean, prin care se cerea ponderarea vocilor extreme din cadrul clasei politice britanice. De asemenea, consider
absolut justificată evaluarea făcută de ministrul român, aceea că Marea Britanie nu este destinaţia principală a
românilor şi, de asemenea, nu este singura ţară membră UE care elimină restricţiile la 1 ianuarie 2014. Pornind de la
aceste adevăruri, este foarte clar că nu există temeri justificate pentru teoria valului de imigranţi ce se va abate asupra
Marii Britanii după 1 ianuarie 2014.
Stimate domnule prim-ministru,
Consider că încercările autorităţilor britanice de a pregăti terenul pentru aplicarea unor măsuri împotriva
românilor, măsuri care nu sunt în spiritul principiilor fundamentale ale UE, reprezintă un semnal şi o necesitate.
Semnalul este că oficialii englezi doresc blocarea dreptului la muncă al românilor şi bulgarilor, iar necesitatea este
aceea că cea mai potrivită mişcare a statului român, în acest moment şi în legătură cu acest subiect, este o întâlnire la
cel mai înalt nivel, adică la nivel de premieri, în urma căreia să se clarifice situaţia. Vă adresez rugămintea de a lua în
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considerare organizarea unei întâlniri oficiale cu prim-ministrul Marii Britanii, în urma căreia să avem certitudinea că
drepturile noastre, ca cetăţeni ai Uniunii Europene, nu sunt călcate în picioare.
Vă mulţumesc!
***

¾ Întrebări
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice
Domnule viceprim-ministru,
C.N.”Transelectrica” S.A., cu acţionar majoritar statul român, prin intermediul Ministerului Finanţelor
Publice, desfăşoară activităţi de operator de transport şi de sistem în condiţii reglementate de către ANRE.
În acelaşi timp, veniturile, cheltuielile şi profitul rezonabil ale C.N.”Transelectrica” S.A sunt cele
recunoscute de către ANRE, astfel încât tarifele practicate să permită tuturor operatorilor din sistemul energetic
accesul la reţeaua de transport şi la serviciile de sistem.
Având în vedere nevoia de informare a opiniei publice vizând modul în care sunt cheltuiţi banii la
C.N.”Transelectrica” S.A, vă rog să-mi precizaţi în scris dacă domnul Remus Vulpescu, directorul dumneavoastră de
cabinet, a efectuat deplasări în străinătate plătite de către C.N.”Transelectrica” S.A, unde au fost aceste deplasări, cât
a costat fiecare deplasare în parte şi dacă au existat cazuri în care Compania a plătit deplasarea şi domnul Remus
Vulpescu nu a mai efectuat-o?
În acelaşi timp, vă rog să mi precizaţi în scris dacă Directoratul C.N.”Transelectrica” S.A a aprobat mandatul
pentru reprezentantul Companiei în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) de la Societatea Comercială pentru
Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „SMART” S.A. în vederea aprobării unui contract de
comodat între S.C. „SMART” S.A. şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc prin care sunt puse la dispoziţie
mijloace de transport auto?
În speranţa unui răspuns rapid din partea dumneavoastră, vă asigur, domnule viceprim-ministru, de întregul
meu respect.
Deputat
Florin-Cristian Tătaru
***
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice
Finalizarea domeniului schiabil “Obârşia Lotrului-Transalpina” este vitală pentru turismul românesc
Revenim la intrebarea noastra, prin care supuneam atenţiei dumneavoastră situaţia proiectului de investiţii
“Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa - judeţul Vâlcea”, derulat începând cu
anul 2010 de Consiliul Local Voineasa în calitate de beneficiar.
Proiectul menţionat este cuprins în lista cu programele şi proiectele de investiţii în turism finanţate potrivit
prevederilor H.G. nr.120/2010, modificată prin H.G. nr. 1220/2011 şi presupune construirea a sapte pârtii de schi în
lungime totală de 10 km şi a unei infrastructuri specifice de administrare şi operaţionalizare (clădiri administrative,
drumuri de acces, reţea de utilităţi, instalaţii de transport pe cablu etc).
După cum precizam în adresa noastră anterioară, conform contractului de lucrări nr. 6038/17.12.2010,
valoarea contractată pentru lucrările de proiectare şi execuţie a fost de 146.830.263 lei, inclusiv TVA. În prezent,
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stadiul fizic al lucrărilor executate este de 92%, valoarea facturilor emise de constructor este de 128.512.393 lei
(inclusiv TVA), din care a fost achitată suma de 94.509.559 lei (inclusiv TVA), rezultând o sumă restantă facturată
la plată de 34.002.834 lei (inclusiv TVA), reprezentând lucrări executate de către constructor şi nedecontate.
Menţionăm că, în anul curent, Primăria comunei Voineasa a efectuat din bugetul local, plăţi restante către
constructor, în sumă de 100.000 de lei conform O.P. nr. 349/10.07.2013 şi O.P. nr. 516/03.10.2013.
Vă informăm, de asemenea, că am luat act de raspunsul dumneavoastră nr. 362285/07.08.2013, însă cu toate
eforturile depuse de autoritatea locală, valoarea sumei restante depăşeşte orice posibilitate de efectuare a plăţilor din
bugetul local, fapt ce impune identificarea unor soluţii de finanţare cu sprijinul autorităţilor centrale implicate.
Solicităm şi susţinem acest lucru, având în vedere că prin Hotărârea Civilă nr. 5371/24.09.2013, pronunţată
de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.5011/90/2013, Comuna Voineasa a fost obligată la plata sumei de 34.701.804,34
lei (suma de 34.102.834,27 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor executate şi nedecontate constructorului S.C.
ACOMIN S.A. Deva la data 31.12.2012, iar suma de 594.970,07 lei reprezintă penalităţi de întârziere). Trebuie avut
în vedere că posibilităţile financiare ale comunei Voineasa de a continua şi de a finaliza această investiţie cu
resurse proprii sunt practic inexistente, această unitate administrativ-teritorială riscând să intre în insolvenţă,
în situaţia neachitării sumelor restante către constructor.
Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a analiza situaţia prezentată şi de a identifica soluţii pentru susţinerea
financiară a beneficiarului (Consiliul Local Voineasa) în vederea finalizării acestui obiectiv major de investiţii, cu
impact economico-social la nivel naţional.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Aurel Vlădoiu
***
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism şi Mediu de
Afaceri
Finalizarea domeniului schiabil “Obârşia Lotrului-Transalpina” este vitală pentru turismul românesc
Revenim la intrebarea noastra, prin care supuneam atenţiei dumneavoastră situaţia proiectului de investiţii
“Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa - judeţul Vâlcea”, derulat începând cu
anul 2010 de Consiliul Local Voineasa în calitate de beneficiar.
Proiectul menţionat este cuprins în lista cu programele şi proiectele de investiţii în turism finanţate potrivit
prevederilor H.G. nr.120/2010, modificată prin H.G. nr. 1220/2011 şi presupune construirea a sapte pârtii de schi în
lungime totală de 10 km şi a unei infrastructuri specifice de administrare şi operaţionalizare (clădiri administrative,
drumuri de acces, reţea de utilităţi, instalaţii de transport pe cablu etc).
După cum precizam în adresa noastră anterioară, conform contractului de lucrări nr. 6038/17.12.2010,
valoarea contractată pentru lucrările de proiectare şi execuţie a fost de 146.830.263 lei, inclusiv TVA. În prezent,
stadiul fizic al lucrărilor executate este de 92%, valoarea facturilor emise de constructor este de 128.512.393 lei
(inclusiv TVA), din care a fost achitată suma de 94.509.559 lei (inclusiv TVA), rezultând o sumă restantă facturată
la plată de 34.002.834 lei (inclusiv TVA), reprezentând lucrări executate de către constructor şi nedecontate.
Menţionăm că, în anul curent, Primăria comunei Voineasa a efectuat din bugetul local, plăţi restante către
constructor, în sumă de 100.000 de lei conform O.P. nr. 349/10.07.2013 şi O.P. nr. 516/03.10.2013.
Vă informăm, de asemenea, că am luat act de raspunsul dumneavoastră nr. 362285/07.08.2013, însă cu toate
eforturile depuse de autoritatea locală, valoarea sumei restante depăşeşte orice posibilitate de efectuare a plăţilor din
bugetul local, fapt ce impune identificarea unor soluţii de finanţare cu sprijinul autorităţilor centrale implicate.
Solicităm şi susţinem acest lucru, având în vedere că prin Hotărârea Civilă nr. 5371/24.09.2013, pronunţată
de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.5011/90/2013, Comuna Voineasa a fost obligată la plata sumei de 34.701.804,34
lei (suma de 34.102.834,27 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor executate şi nedecontate constructorului S.C.
ACOMIN S.A. Deva la data 31.12.2012, iar suma de 594.970,07 lei reprezintă penalităţi de întârziere). Trebuie avut
în vedere că posibilităţile financiare ale comunei Voineasa de a continua şi de a finaliza această investiţie cu
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resurse proprii sunt practic inexistente, această unitate administrativ-teritorială riscând să intre în insolvenţă,
în situaţia neachitării sumelor restante către constructor.
Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a analiza situaţia prezentată şi de a identifica soluţii pentru susţinerea
financiară a beneficiarului (Consiliul Local Voineasa) în vederea finalizării acestui obiectiv major de investiţii, cu
impact economico-social la nivel naţional.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Aurel Vlădoiu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene
Situaţia cererilor de rambursare din POAT
Stimate Domnule Ministru,
După cum cunoaşteţi, la începutul acestui an, Comisia Europeană a acceptat rambursarea din Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică a creşterilor salariale acordate în baza Legii nr.490/2004 pentru stimularea personalului care
gestionează fonduri comunitare.
Având în vedere faptul că actuala perioadă de programare bugetară se încheie la 31 decembrie a.c., vă rog sămi comunicaţi, detaliat, care este situaţia sumelor care pot fi rambursate din POAT pentru cheltuielile efectuate în
baza legii menţionate, potrivit celor agreate cu Comisia Europeană.
În acelaşi timp, vă rog să precizaţi, comparativ, care este valoarea cererilor de rambursare depuse de către autorităţile
de management, precum şi de către celelalte entităţi care beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile Legii nr.490/2004.
Totodată, vă rog să-mi comunicaţi care este valoarea totală a pierderilor ce vor fi înregistrate, în situaţia
nedepunerii la timp a cererilor de rambursare.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Gheorghe Emacu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Situaţia Programului vizând protecţia resurselor de apă, canalizare şi staţii de epurare sisteme integrate de
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare
Stimată doamnă Ministru,
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, gestionează Programul vizând protecţia resurselor de apă, canalizare şi staţii de epurare
sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.
Urmare apelului de proiecte din sesiunea 18.10.2010 – 17.11.2010, au fost depuse de către unităţile
administrativ-teritoriale peste 900 de proiecte în vederea obţinerii finanţării unor obiective de investiţii de interes
local, în acest domeniu.
În urma selecţiei organizate de către AFM, la 30 septembrie 2011, un număr de 7 proiecte depuse de unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi - judeţ pe care eu îl reprezint în Parlamentul României – au fost declarate
eligibile, între care unul depus de comuna Butea.
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Autorităţile locale şi cetăţenii din aceste unităţi administrativ-teritoriale au primit cu îndreptăţită speranţă
susţinerea de către AFM a acestor proiecte de investiţii al căror finalitate este multiplă: protecţia mediului - în
general, exploatarea durabilă a resurselor de apă şi respectiv creşterea gradului de civilizaţie.
Până în prezent, însă, niciunul dintre aceste proiecte nu a primit finanţare din partea AFM.
În acest context, stimată doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este justificarea acestei stări de fapt,
ce măsuri aţi luat pentru deblocarea situaţiei create şi ce li se poate comunica locuitorilor din comunele ale căror
proiecte au fost declarate eligibile şi care aşteaptă implementarea acestora.
Totodată, vă rog să-mi comunicaţi care este situaţia generală a implementării Programului menţionat, având
în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr.203/2013 au fost alocate în bugetul AFM sume pentru susţinerea acestuia
şi, în acelaşi scop, s-a autorizat efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi
proiectele finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2013.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Gheorghe Emacu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene
Îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante
Stimate domnule ministru,
După cum cunoaşteţi, Acordul de Parteneriat între Comisia Europeană şi România pentru perioada 2014 –
2020 va stabili priorităţile şi instituţiile prin care România va absorbi fondurile comunitare (structurale şi de
coeziune) puse la dispoziţia autorităţilor române.
Alocarea acestor fonduri depinde însă, în ultimă instanţă, de îndeplinirea de către România a
condiţionalităţilor ex-ante, stabilite de către Comisie.
Mai avem foarte puţin timp la dispoziţie până 31 decembrie, data limită pentru îndeplinirea acestor
condiţionalităţi.
În acest context, stimate domnule ministru, considerând că neîndeplinirea condiţiilor pentru alocarea
fondurilor comunitare poate afecta siguranţa naţională, vă rog să-mi comunicaţi:
‐
Care sunt condiţionalităţile ex-ante care nu sunt îndeplinite, precum şi instituţiile responsabile în domeniile
vizate de acestea;
‐
Care sunt consecinţele neîndeplinirii de către România a condiţionalităţilor ex-ante;
‐
Care sunt demersurile concrete pe care le-aţi întreprins în vederea asigurării condiţiilor de utilizare a
fondurilor comunitare puse la dispoziţie de către Comisia Europeană pentru perioada de programare bugetară 20142020.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Gheorghe Emacu
***
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Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie
Suceava, promotoarea căldurii pe bază de biomasă. Pe când în toată ţara?
Stimate domnule ministru,
Municipiul Suceava are o nouă centrală de termoficare, investiţie în valoare de circa 90 de milioane de euro,
finanţată privat, care, până la sfârşitul acestui an, va deţine 8 surse de energie termică, dintre care 5 pe biomasă şi 3
pe gaz metan.
Astfel, începând cu data de 20 noiembrie, sucevenii ce sunt racordaţi la sistemul de termoficare, se încălzesc cu
căldură produsă prin arderea de biomasă, pe bază de rumeguş, lătunoaie, tocătură şi alte deşeuri de masă lemnoasă.
Domnule ministru, consider această iniţiativă locală mai mult decât salutară, în contextul în care judeţul
Suceava este unul cu potential uriaş în producerea acestui tip de energie termică. Pe de altă parte, oricât de binevenită
ar fi şi este susţinerea privată, sunt de părere că acest model ar trebui preluat, integrat şi susţinut la nivelul întregii
ţări, prin parteneriate public-private, atât, mai ales, în folosul cetăţenilor, cât şi al economiei şi, în definitiv, al
independenţei noastre energetice, un deziderat pe care îl sprijin şi îl doresc atins cât mai curând, schimbând odată
pentru totdeauna direcţia statului român ce trebuie să devină nu numai unul independent energetic, dar cu o economie
cu adevărat competitivă ale cărei efecte sunt lesne de anticipat.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
1.
Dacă şi cum intenţionaţi să sprijiniţi producerea de energie termică pe bază de biomasă?
2.
Care mai sunt, în afară de Municipiul Suceava, zonele care beneficiază deja de astfel de investiţii finalizate,
fie ele centrale de termoficare special create în acest sens sau dotate cu surse de producere a energiei termice pe bază
de biomasă?
3.
Care sunt investiţiile în curs de finalizare, fie ele centrale de termoficare special create în acest sens sau
dotate cu surse de producere a energiei termice pe bază de biomasă?
4.
Cum intenţionaţi să creaţi parteneriate public-private pentru dezvoltarea unor astfel de investiţii în toată ţara?
5.
Care ar beneficiul estimat anual al folosirii unei astfel de surse de încălzire la o rată de câte o centrală de
termoficare în fiecare judeţ, cu câte 5 surse de energie termică pe bază de biomasă?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Ovidiu Cristian Iane
***
Adresată domnului Narcis Neaga, director general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România S.A.
Cum înţelege C.N.A.D.N.R. S.A. să ne deszăpezească drumurile şi cât ne costă la modul real?
Stimate domnule director,
Suntem în plin sezon rece, în aproape toate zonele ţării deja au căzut precipitaţii sub formă de ninsoare, iar, în
altele, se pot aştepta oricând astfel de fenomene. Dacă ar fi să iau sau să luăm în calcul modelul ultimilor ani, ar
însemna ca iarna să fie pentru noi toţi o perioadă coşmărească, cu drumuri închise, periculoase, cu imobilitate şi
pierderi de orice gen sau, şi mai rău, cu situaţii în care oricine dintre noi poate rămâne blocat într-o anumită zonă sau
pe un anumit tronson de drum. Consider că nu este necesar să vă expun pierderile care ne privesc pe toţi, la nivel
individual sau global, în cazul în care Compania pe care o conduceţi nu înţelege să-şi exercite atribuţiile conform. Pe
de altă parte, s-a vehiculat recent faptul că România deţine cel mai mare preţ pentru deszăpezirea unui kilometru de
asflat din Europa, plătind aproximativ 5 300 de euro pentru deszăpezire pe kilometru, în condiţiile în care statele
nordice plătesc cu mult mai puţin, cum ar fi Islanda cu 1 200 de euro/km, Norvegia cu 4 000 dec euro/km, Suedia cu
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1 400 de euro/ km sau Finlanda cu 1 200 de euro/ km. În ceea ce priveşte datele privitoare la costul deszăpezirii unui
kilometru de autostradă sau drum naţional, aţi declarat prin intermediul unui comunicat de presă următoarele:
‘‘C.N.A.D.N.R. S.A. contractează, pentru perioada de iarnă, lucrări de deszăpezire pe loturi de autostrăzi şi
drumuri naţionale la o valoare maximă estimată. Cheltuielile necesare sunt făcute în funcţie de condiţiile
meteorologice, astfel încât, sumele maxime estimate nu au fost niciodată cheltuite integral.’’
Având în vedere cele de mai sus, vă rog, domnule director, să îmi comunicaţi următoarele:
1.
Modul în care C.N.A.D.N.R. S.A. s-a pregătit pentru perioada de iarnă şi în care va gestiona situaţiile
specifice acestei perioade, astfel încât să se evite disfuncţionalităţile anilor trecuţi.
2.
Valoarea maximă estimată a lucrărilor de deszăpezire pentru anul 2013- 2014, defalcat pe loturi de autostrăzi
şi drumuri naţionale, dar şi raportul cost per kilometru şi cost total per total kilometri?
3.
Din moment ce aţi declarat că sumele maxime estimate nu au fost niciodată cheltuite integral, vă rog să îmi
transmiteţi situaţia acestor sume rămase necheltuite, defalcat pe ani, respectiv 2009, 2010, 2011 şi 2012, şi destinaţia
ulterioară a acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Ovidiu Cristian Iane
***
Adresată domnului Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi
Investiţii Străine
Constructia autostrăzii Sibiu-Piteşti este vitală pentru economia naţională
Supunem atenţiei dumneavoastră situaţia Autostrăzii Sibiu - Piteşti, proiect despre care au apărut, în ultima
vreme, în presă, o serie de informaţii contradictorii cu privire la intenţiile autorităţilor centrale de schimbare a rutei
prioritare europene şi posibilitatea de a finanţa din fonduri UE autostrada Sibiu - Braşov, în loc de Sibiu - Piteşti.
Considerăm că proiectul privind realizarea tronsonului A1 Sibiu - Piteşti, ce a fost cuprins în Lista proiectelor
identificate ca fiind prioritare pentru următoarea perioadă de finanţare 2014 - 2020, constituie o conexiune vitală
pentru o economie eficientă.
Realizarea acestui obiectiv major de investiţii este absolut necesară, întrucât ar contribui la descongestionarea
traficului pe DN7, una din cele mai importante căi rutiere din ţară, caracterizată de un traseu dificil, specific zonei de
deal şi de munte, precum şi de un trafic auto, în special de marfă, foarte intens.
Având în vedere că circulaţia pe DN7 se desfăşoară de-a lungul cursului râului Olt, atunci când condiţiile
meteorologice sunt nefavorabile şi se înregistrează căderi abundente de zăpadă, există riscul producerii avalanşelor şi
al căderilor de stânci de pe versanţi, iar participanţii la trafic nu pot circula în condiţii de siguranţă, fapt ce necesită o
alternativă care să ofere călătorii mai sigure şi mai puţin aglomerate, mai fluente şi totodată mai rapide.
Ţinând cont de perioada dificilă, din punct de vedere financiar, pe care o traversăm, apreciem că, pentru a crea o reţea
centrală europeană puternică, este necesară reorientarea cheltuielilor UE în domeniul transporturilor acolo unde
acestea oferă valoare adăugată maximă, iar în domeniul rutier proiectul ce vizează construcţia autostrăzii Sibiu Piteşti oferă o astfel de valoare.
Apreciem că autostrada Sibiu - Piteşti va fi o investiţie majoră ce va avea un impact economic şi social imediat şi
care va rezolva o serie de probleme acute care, în prezent, îşi pun amprenta semnificativ asupra calităţii vieţii
cetăţenilor.
În vara anului 2012, Ministerul Transporturilor şi Comisia Europeană conveniseră deja asupra construcţiei
Autostrăzii Piteşti - Sibiu, cu finanţare nerambursabilă de 85% din partea UE, în exerciţiul bugetar european 2014 2020. Vâlcenii sperau ca, în cursul anului 2013, CNADNR să iniţieze procedurile de organizare a licitaţiei pentru
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desemnarea constructorului, în aşa fel încât Autostrada Piteşti – Sibiu să fie complet construită până la sfârşitul
anului 2016. În acest moment, din informaţiile vehiculate în presă, reiese faptul că CNADNR dă prioritate
variantei Sibiu – Braşov, renunţând la angajamentele deja asumate în domeniul rutier.
Având în vedere că autostrada Sibiu - Pitesti este unul din principalele proiecte de infrastructură cuprinse la
capitolul „Mari Proiecte de Infrastructură” din cadrul Programului de guvernare 2013-2016, ca reprezentant al
judetului Valcea in Parlamentul Romaniei, susţin respectarea angajamentelor asumate şi ca atare necesitatea
realizării cu prioritate a tronsonului A1 Sibiu – Piteşti.
De aceea vă adresez rugămintea, domnule Ministru, ca între principalele proiecte de infrastructură ce urmează
a fi realizate de Guvernul USL , să se găsească şi Autostrada Sibiu - Piteşti, obiectiv de interes naţional, cât
şi european.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Aurel Vlădoiu
***
Adresată domnului Liviu Dragnea, vicepri-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Constructia autostrăzii Sibiu-Piteşti este vitală pentru economia naţională
Supunem atenţiei dumneavoastră situaţia Autostrăzii Sibiu - Piteşti, proiect despre care au apărut, în ultima
vreme, în presă, o serie de informaţii contradictorii cu privire la intenţiile autorităţilor centrale de schimbare a rutei
prioritare europene şi posibilitatea de a finanţa din fonduri UE autostrada Sibiu - Braşov, în loc de Sibiu - Piteşti.
Considerăm că proiectul privind realizarea tronsonului A1 Sibiu - Piteşti, ce a fost cuprins în Lista proiectelor
identificate ca fiind prioritare pentru următoarea perioadă de finanţare 2014 - 2020, constituie o conexiune vitală
pentru o economie eficientă.
Realizarea acestui obiectiv major de investiţii este absolut necesară, întrucât ar contribui la descongestionarea
traficului pe DN7, una din cele mai importante căi rutiere din ţară, caracterizată de un traseu dificil, specific zonei de
deal şi de munte, precum şi de un trafic auto, în special de marfă, foarte intens.
Având în vedere că circulaţia pe DN7 se desfăşoară de-a lungul cursului râului Olt, atunci când condiţiile
meteorologice sunt nefavorabile şi se înregistrează căderi abundente de zăpadă, există riscul producerii avalanşelor şi
al căderilor de stânci de pe versanţi, iar participanţii la trafic nu pot circula în condiţii de siguranţă, fapt ce necesită o
alternativă care să ofere călătorii mai sigure şi mai puţin aglomerate, mai fluente şi totodată mai rapide.
Ţinând cont de perioada dificilă, din punct de vedere financiar, pe care o traversăm, apreciem că, pentru a crea o reţea
centrală europeană puternică, este necesară reorientarea cheltuielilor UE în domeniul transporturilor acolo unde
acestea oferă valoare adăugată maximă, iar în domeniul rutier proiectul ce vizează construcţia autostrăzii Sibiu Piteşti oferă o astfel de valoare.
Apreciem că autostrada Sibiu - Piteşti va fi o investiţie majoră ce va avea un impact economic şi social imediat şi
care va rezolva o serie de probleme acute care, în prezent, îşi pun amprenta semnificativ asupra calităţii vieţii
cetăţenilor.
În vara anului 2012, Ministerul Transporturilor şi Comisia Europeană conveniseră deja asupra construcţiei
Autostrăzii Piteşti - Sibiu, cu finanţare nerambursabilă de 85% din partea UE, în exerciţiul bugetar european 2014 2020. Vâlcenii sperau ca, în cursul anului 2013, CNADNR să iniţieze procedurile de organizare a licitaţiei pentru
desemnarea constructorului, în aşa fel încât Autostrada Piteşti – Sibiu să fie complet construită până la sfârşitul
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anului 2016. În acest moment, din informaţiile vehiculate în presă, reiese faptul că CNADNR dă prioritate
variantei Sibiu – Braşov, renunţând la angajamentele deja asumate în domeniul rutier.
Având în vedere că autostrada Sibiu - Pitesti este unul din principalele proiecte de infrastructură cuprinse la
capitolul „Mari Proiecte de Infrastructură” din cadrul Programului de guvernare 2013-2016, ca reprezentant al
judetului Valcea in Parlamentul Romaniei, susţin respectarea angajamentelor asumate şi ca atare necesitatea
realizării cu prioritate a tronsonului A1 Sibiu – Piteşti.
De aceea vă adresez rugămintea, domnule Viceprim-Ministru, ca între principalele proiecte de infrastructură
ce urmează a fi realizate de Guvernul USL , să se găsească şi Autostrada Sibiu - Piteşti, obiectiv de interes
naţional, cât şi european.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Aurel Vlădoiu
***
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Asigurarea unei structuri de sprijin specifice famiilor tinere din România
Stimată doamnă ministru,
Vorbim în ultimii ani de zile tot mai mult depre fenomenul îmbătrânirii populaţiei, un fenomen realmente
îngrijorător nu numai pentru ţara noastră, dar şi pentru multe dintre statele europene. Cu toate acestea, politicile
publice centrate pe familiile tinere s-au dovedit a fi de multe ori ineficiente, ele nereuşind să producă efecte notabile
asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii tinerilor. Tot mai mulţi tineri au ajuns să fie reticenţi la ideea de a îşi forma o
familie în România, principalele motive pe care le invocă ţinând mai degrabă de situaţia financiară, care în cele mai
cazuri nu le poate oferi siguranţa de care au nevoie.
Dificultăţile pe care le întâmpină tinerii care îşi doresc să îşi întemeieze o familie sunt multiple, printre cele mai
importante regăsindu-se lipsa unei locuinţe sau a unui loc de muncă. Situaţia socială a tinerilor care se află de multe
ori în imposibilitatea de a-şi putea găsi un loc de muncă este după cum bine ştim o problemă des întâlnită şi extrem
de importantă. Cu această problemă sunt nevoiţi să se confrunte de asemenea şi tineri din judeţul Vaslui, judeţ pe
care îl reprezint în Parlamentul României şi care înregistrează o rată a şomajului cu mult peste media pe ţară. Este de
înţeles astfel de ce tot mai mulţi tineri atât din judeţul Vaslui, dar şi din alte judeţe ale României aleg să plece în
străinătate în căutarea unui viitor mai bun pentru ei şi pentru familiile lor. Asistăm astfel de mult prea mulţi ani de
zile la un exod în străinătate al tinerilor, al familiilor, un exod care pe termen mediu şi lung poate afecta în mod
evident dezvoltarea societăţii romaneşti.
Consider că este absolut necesară elaborarea de politici publice care să se axeze pe nevoile tinerilor în cele
trei domenii de maxim interes: locuinţa (facilităţi reale pentru achiziţionarea de locuinţe), cariera şi educaţie (instituţii
solide, de încredere care să ofere servicii de calitate, de îngrijire şi educaţie pentru copiii familiilor tinere). Asigurarea
unei structuri de sprijin specific familiilor tinere din România nu este doar un instrument de susţinere a acestor
familii, ci este şi un instrument de dezvoltare a societăţii româneşti. Nu mai putem permite ca ţara noastră să le ofere
acestor tineri un viitor incert, nesigur, un viitor marcat de grija zilei de mâine. Este nevoie ca familia tânără să
redevină piesa centrală pe care să se sprijine angrenajul economic al generaţiilor viitoare.
Doamnă ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin care ministerul pe care îl coordonaţi îşi
propune să asigure o formă de sprijin familiilor tinere din România. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de
întreaga mea consideraţie.
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Ana Birchall
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***
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Măsuri de accelerare a absorbţiei fondurilor europene pentru serviciile sociale
Stimată doamnă ministru,
Stimate domnule ministru,
Reforma pe care România a cunoscut-o în ultimii 20 de ani la nivelul domeniului asistenţei sociale s-a bazat
după cum bine ştim şi pe dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, capabil de a răspunde necesităţilor grupurilor
sociale vulnerabile. Contextul economic extrem de dificil din ultima perioadă, dar şi guvernarea defectuoasă a
Partidului Democrat Liberal au arătat mai mult ca niciodată nevoia de dezvoltare a unui sistem de servicii sociale
coerent şi centrat pe persoanele aflate în risc de excluziune socială şi nu numai.
O premisă importantă care stă la baza dezvoltării unui astfel de sistem este şi accesarea fondurilor europene
destinate serviciilor sociale. Din păcate, în România accesarea unor astfel de fonduri s-a dovedit a fi mai degrabă un
proces extrem de anevoios, marcat de numeroase deficienţe. Gradul scăzut de absorbţie al fondurilor europene se
datorează în mare parte şi nivelului ridicat de birocraţie, o birocraţie care an de an de an blochează proiecte
importante şi care conduce în cele din urmă la pierderea unor sume importante de bani. Toate aceste pierderi
afectează viaţa a multor români, care au nevoie de sprijin consistent din partea statului.
Consider că trebuie luate măsuri urgente prin care să se faciliteze accesarea fondurilor europene destinate
serviciilor sociale pentru a sprijini într-adevăr categoriile sociale care au nevoie de astfel de servicii. Avem cu toţii
datoria de a le asigura cetăţenilor ţării noastre dreptul la o viaţă demnă, cu condiţii de trai decente. Lipsa unor astfel
de măsuri ar putea să se constituie în timp în grave derapaje la nivelul societăţii româneşti, fapt realmente
îngrijorător. Promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate trebuie să
reprezinte pentru noi toţi o prioritate şi nicidecum o opţiune.
Doamnă ministru, domnule ministru vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile prin care ministerele pe care
le coordonaţi îşi propun să faciliteze accesul la fondurile europene destinate serviciilor sociale. Mă folosesc de acest
prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Ana Birchall
***
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul: Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
Situaţia disponibilizărilor din sectorul bugetar ca urmare a descentralizării
Stimate domnule ministru,
Descentralizarea reprezintă cea mai importantă reformă a României din ultimii 23 de de ani şi un proiect de
importanţă strategică pentru viitorul ţării.
În pofida importanţei procesului de descentralizare şi de reorganizare administrativă, situaţia angajaţilor din
sectorul bugetar este îngrijorătoare, mai ales pentru judeţul Vaslui pe care îl reprezint în Parlamentul României, cu o
rată extrem de ridicată a şomajului, estimările privind disponibilizările fiind de cca. 5.000 - 6.000 de angajaţi.
Consider că un număr atât de mare al disponibilizaţilor este îngrijorător având în vedere capacitatea foarte
scăzută a judeţului de reintegrare pe piaţa forţei de muncă.
Domnule viceprim-ministru, vă rog să-mi comunicaţi care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi
pentru atenuarea impactului social creat de preconizatele disponibilizări.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie!
Solicit răspunsul în scris.
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Deputat
Ana Birchall
***
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei
Posibila incompatibilitate dintre calitatea de avocat şi cea de parlamentar.
Stimate domnule ministru,
O serie de voci avizate din domeniul justiţiei susţin în continuare introducerea incompatibilităţii între calitatea de
avocat şi cea de parlamentar. Există chiar mai multe proiecte de lege în acest sens, aflate în fază de blocaj în
Parlament. Consider că nu este etic ca anumiţi avocaţi care sunt şi parlamentari să aibă contracte cu statul şi să
câştige bani publici, cazurile de acest gen nefiind puţine. Relatările presei referitoare la asemenea parteneriate sunt
menite de a atrage atenţia că justiţia trebuie să acorde o atenţie sporită acestor situaţii, şi întăresc ipoteza conform
căreia parlamentarii nu trebuie să profeseze în calitate de avocaţi.
Vă întreb cu respect, cum puteţi să vă implicaţi ca ministru al Justiţiei în această dispută şi dacă aveţi în
vedere iniţierea unui proiect pentru ca parlamentarii cu profesie de avocat sa nu aiba contracte cu statul?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Miron Smarandache
***
Adresată doamnei Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri, Piscicultură, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice
Defrişările masive ale pădurilor româneşti.
Stimată doamnă ministru,
După cum bine cunoaşteţi, România a ajuns în prezent o ţară relativ săracă în păduri, cu un procent de
împădurire de aproximativ 27%, după ce în urma cu 200 de ani procentul se ridica la 60%. Comparativ cu România,
procentul de împădurire pentru Slovacia este de 63%, Austria 47%, Bosnia 43%, Slovacia 41%, iar media Uniunii
Europene este de 42%.
Vă întreb cu respect:
1. Care sunt cauzele defrişărilor masive din ultimii 23 de ani din România, şi punctual din judeţul Bacău?
2. Care este suprafaţa totală de pădure pierdută de România din 1989 până în prezent?
2. Ce pierderi financiare a avut România, în general, şi judeţul Bacău, în special, de pe urma tăierilor incontrolabile
de păduri?
3. Are România o strategie privind împăduririle şi, dacă da, ce presupune aceasta?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Miron Smarandache
***
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Grupul parlamentar al
Partidului Democrat – Liberal
¾ Activitatea parlamentară

EXPUNERE DE MOTIVE
La acest moment, conform prevederilor Codului Fiscal, drepturile de autor nu sunt încadrate la excepţiile
prevăzute la art. 42, unde sunt enumerate o serie de venituri pentru care nu se plăteşte impozit pe venit.
Din această cauză, în ultima perioadă au fost semnalate cazuri în care elevii şi studenţii care au încheiat
contracte de drepturi de autor pentru diversele evenimente la care au participat, au fost nevoiţi să scoată din buzunar
bani pentru a plăti impozitul pe venit aferent contractului încheiat.
Astfel de cazuri arată cum statul nu face diferenţa între un contribuabil care câştigă venituri de pe urma unor
activităţi prestate în baza unui contract de drepturi de autor şi între un tânăr, elev sau student, contribuabil ocazional,
care datorită performanţelor de a care a dat dovadă şi-a câştigat dreptul de a participa la un concurs internaţional,
unde a fost nevoit, în conformitate cu prevederile actuale ale Codului Fiscal, să încheie un contract de drepturi de
autor
şi
implicit
să
plătească
un
impozit
pe
venit.
Concret enunţăm cazul unui olimpic ieşean în vârstă de 12 ani, elev în clasa a VI-a la Colegiului de Artă
„Octav Băncilă”, care a fost somat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi să plătească un impozit
pe venit de 13 lei, provenit dintr-un contract de drepturi de autor încheiat în urma participării la un concert de debut
la Filarmonica din Iaşi.
Astfel, un copil de 12 ani, supranumit Micul Mozart, este pus să-şi plătească contribuţia la bugetul statului
după ce a prestat o serie de activităţi artistice, pentru care a apărut în baza de date a Fiscului la categoria datornici.
În condiţiile în care suma încasată de pe urma unor astfel de evenimente este modică şi în condiţiile în care
contractul de drepturi de autor este încheiat pentru prestarea unor evenimente artistice de către un elev de 12 ani,
consider că statul trebuie să facă foarte clar deosebirea între un astfel de contribuabil şi un plătitor de impozite şi taxe
care câştigă venituri consistente de pe urma unor contracte de drepturi de autor.
Aceste cazuri nu trebuie să fie reprezentantive pentru o societate care, cel puţin scriptic, încurajează
dezvoltarea elevilor şi studenţilor şi pune accent pe tinerii care ne fac cinste, atât pe plan naţional cât şi internaţional,
aşa cum este cazul acestui elev în clasa a VI-a.
Chiar dacă din 2010, din momentul în care a fost introdus, şi până în prezent, impozitarea drepturilor de autor
a adus la bugetul statului încasări suplimentare, ţinta Fiscului trebuie să fie persoanele care eludează bugetul statului
în mod constant şi care evazionează statul în cunoştinţă de cauză.
Aşa cum la art. 42, lit. u) sunt prevăzute şi câteva excepţii de la plata impozitului pe venit, care protejează
elevii şi studenţii care obţin premii şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport în cadrul competiţiilor interne
şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România, aceleaşi
prevederi trebuie să se răsfrângă şi asupra tinerilor care încheie contracte de drepturi de autor. La acest moment,
Codul Fiscal prevede faptul că drepturile de autor sunt exceptate de la prevederile art. 42, fără însă a se face şi în
acest caz diferenţierea pentru protejarea şi încurajarea dezvoltării elevilor şi studenţilor.
În aceste condiţii, consider că această prevedere legislativă, care exclude plata impozitului pe venit provenit
din contractele de drepturi de autor în cazul elevilor şi studenţilor care participă la diverse evenimente de presticiu,
aduce un plus legislaţiei actuale şi oferă un grad de protecţie şi susţinere din partea statului acestor tineri care nu fac
altceva decât să aducă o notă de prestigiu României.
Iniţiator
Deputat Petru Movilă
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Lege
pentru completarea şi modificarea art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Articol unic
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, nr. 927 din data de 23
decembrie 2003, partea I, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
La Art. 42 se introduce litera y), care va avea următorul cuprins:
y) veniturile din drepturile de autor obţinute de către elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale
sau a participării la diverse evenimente de profil, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor
desfăşurate în România
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
ZGONEA Valeriu Ştefan

PREŞEDINTELE
SENATULUI
ANTONESCU George Crin Laurenţiu
***
EXPUNERE DE MOTIVE

În Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 103 din 15 noiembrie 2013, la art. 9 se menţionează faptul că în anul
2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar
încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători
legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului
normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.
Această prevedere înseamnă o reducere consistentă a veniturilor tuturor angajaţilor din sistemul medical, din
rândul Poliţiei României, sau de la ISU şi SMURD, domenii unde este nevoie de o muncă susţinută în orice oră a
săptămânii şi unde angajaţii se expun la un grad ridicat de stres şi risc.
Articolul din prezenta OUG atinge veniturile a mii de angajaţi din România, dar cel mai important, afectează
cadrele medicale, care, şi aşa, au salarii aproape de limita de subzintenţă.
O estimare aproximativă făcută de reprezentanţii sistemului medical arată că neplata zilelor de sâmbătă şi
duminică ar însemna o diminuare a veniturilor cu 20 – 25 la sută. La momentul de faţă, Regulamentul din 1 iulie
2004 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, precum şi
Anexa III din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv Capitolul
II - Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-social şi din unităţile de
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asistenţă socială/servicii sociale, prevede că munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi
de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători
legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului
normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. De asemenea, se
precizează clar faptul că munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
În aceste zile, când angajaţii din sistemul medical sunt în stradă protestând pentru salarii mai mari, pentru
respect şi decenţă faţă de meseria pe care o practică, prezenta OUG vine ca o palmă dată tuturor celor care, prin
munca lor, se află în slujba comunităţilor locale. Astăzi, din cauza condiţiilor deficitare din sistemul sanitar, sunt
mulţi medici care lucrează sâmbetele şi duminicile tocmai pentru că acest lucru înseamnă un ban în plus în ziua de
salariu. În condiţiile în care remuneraţiile sunt mici, iar zilele de sâmbătă şi duminică nu se vor mai plăti, cadrele
medicale se întreabă deja de ce să mai vină la muncă.
După şase ani de facultate grea, primul salariu al unui medic este de 800 de lei, exact ca al unui măturător de
stradă. De aceea, peste 60 la sută dintre rezidenţi vor să plece la muncă în străinătate. Datele Ministerului Sănătăţii
arată că din totalul de 27. 309 solicitări pentru certificate de conformitate înregistrate în perioada 2007 - ianuarie
2013 au fost eliberate 23.823 documente de recunoaştere a profesiei în celelalte state membre ale Uniunii Europene,
pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. Aceste cifre arată cât de mare este dorinţa medicilor de a pleca din ţară,
în condiţiile în care România continuă să fie ţara care plăteşte medicii cu cele mai mici salarii din Europa.
Această prevedere nu va face altceva decât să amplifice exodul medicilor şi să contribuie la dezintegrarea
sistemului medical din România, mai şubred ca niciodată.
În aceste condiţii, consider că această modificare legislativă, care prevede excluderea de la neplata zilelor de
sâmbătă şi duminică a angajaţilor din sistemul de sănătate, ai Poliţiei României, ai asistenţilor sociali şi ai
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, este benefică şi poate păstra un echilibru corect în ceea ce priveşte
salarizarea domeniilor de maxim interes.
Având în vedere cele prezentate mai sus, dar şi consecinţele grave ale aplicării acestei ordonanţe de urgenţă,
solicităm dezbaterea şi adoptarea în procedură de urgenţă.
Iniţiator
Deputat Petru Movilă

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Articol unic
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 703
din 15 noiembrie 2013 se modifică după cum urmează:
Art. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din
sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus
săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează,
în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător, cu excepţia angajaţilor din
unităţile sanitare de stat, ai angajaţilor din unităţile teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei
Române, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ai inspectoratelor judeţene de poliţie, ai direcţiilor
de poliţie locală, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă precum şi personalul angajat al serviciului de asistenţă
socială.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
ZGONEA Valeriu Ştefan

PREŞEDINTELE
SENATULUI
ANTONESCU George Crin Laurenţiu

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal

CĂTRE:
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
În conformitate cu prevederile Art. 74, Alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor şi Senatului vă înaintăm alăturată, propunerea legislativă pentru pentru modificarea şi
completarea prevederilor art.99 din Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr.1/2011.
Pentru iniţiatori,
Cornel Mircea Sămărtinean- deputat PDL
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Expunere de motive
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale vine să rezolve
o omisiune semnificativă în învăţământul românesc şi anume aceea ca în fiecare unitate de învătământ cu
personalitate juridică să funcţioneze un cabinet de consiliere psihologică, unde să-şi desfăşoare activitatea un
psiholog şcolar care să aibă în evidenţă 400 de elevi şi nu 800 aşa cum se prevede în prezent.
Potrivit secţiunii a 3-a din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale referitoare la unităţile conexe ale
învăţământului preuniversitar, la art. 99 alin (6), lit. A) prevedeă următoarele :
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel
judeţean/ municipiul Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale: servicii de asistenţă
psihopedagogică/psihologică furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele de psihopedagogică/ psihologică.
Legea Educaţiei Naţionale precizează în mod clar acest lucru, însă realitatea din ţară arată cu totul altfel. În
sistemul preuniversitar de învătământ din România funcţionează un cabinet de consiliere psihologică în care îşi
exercită profesia un psiholog şcolar la 800 de elevi, număr prevăzut de actuala legislaţie.Situaţie mai mult decât
delicată pentru un stat membru al Uniunii Europene. În statele membre ale Uniunii Europene este angajat câte un
psiholog sau doi pe fiecare unitate şcolară, în timp ce în şcolile de la noi elevii sunt la faza de conştientizare a
existenţei acestui psiholog.
Psihologul şcolar are menirea şi responsabilitatea de a iniţia un program de consiliere coerent bazat pe
dezvoltarea pozitivă personală, educaţională şi socială a fiecărui elev. Prezenţa unui psiholog cu rol de consilier
şcolar este esenţială în orice mediu de învăţământ. El este cel care poate ajuta elevii să treacă peste probleme dificile
de competenţă şcolară, dar şi de adaptare. Lipsa psihologilor şcolari din unităţile de învătământ preuniversitar îşi lasă
amprenta asupra comportamentului unor elevi. Prezenţa reală în şcoală şi implicarea unui specialist în discuţii
particulare cu elevii ar duce la stoparea unor evenimente cu impact negativ în care sunt implicaţi elevii.
Psihologul poate fi solicitat de elev atunci când există o problemă şi are nevoie de cineva imparţial cu care să
discute. De altfel, psihologul poate fi solicitat şi prin intermediul cadrelor didactice care constată anumite probleme la
elevi şi cer ajutor pentru soluţionarea acestora. Psihologul şcolar are rolul de a menţine o legătură permanentă între
profesori, elevi şi părinţi. Elevii trebuie să cunoască rolul psihologului în şcoală, să conştientizeze importanţa
acestuia
şi
faptul
că
pot
discuta
deschis
orice
problemă
pe
care
o
au.
Necesitatea funcţionării unor astfel de cabinete de consiliere în şcoli se impune datorită situaţiei cu care se
confruntă învăţământul românesc : violenţa din şcoli, rata din ce în ce mai crecută a sinuciderilor în rândul elevilor,
abandonul şcolar, dezinteresul din ce în ce mai crescut faţă de şcoală. O altă problemă gravă, dar şi sensibilă în
acelaşi timp, o reprezintă copiii ai căror părinti sunt plecaţi la muncă în străinătate şi sunt lăsaţi nesupravegheaţi,
singuri acasă sau în grija bunicilor.
Pornind de la motivele expuse mai sus, consider mai mult decât oportună aprobarea prezentei propuneri
legislative pe care o înaintez Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare.
Anexăm lista cu iniţiatori
Cornel Mircea Sămărtinean- Deputat PDL
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic.- la articolul 99 alin (6) din Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare litera a) se modifică şi se
adaugă litera a1) cu următorul cuprins:
Art.99.- (6 ) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională organizează,coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel
judeţean/ al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele de
asistenţă psihopedagogică/psihologică
a1) “Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională va asigura funcţionarea în fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică a
unui cabinet de consiliere psihologică, unde să-şi desfăşoare activitatea un psiholog şcolar care să aibă în
evidenţă până la 400 de elevi.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1)
din Constituţia României, republicată.
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¾ Interpelări

Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Florin Gheorghe
Obiectul interpelării: Măsuri de luptă contra evaziunii fiscale
Domnule Ministru,
Este evident faptul că lupta contra evaziunii fiscale trebuie să reprezinte obiectivul dumneavoastră prioritar,
cu atât mai mult cu cât, şi în anul 2014, România are cea mai mică pondere a veniturilor bugetare raportat la Produsul
Intern Brut. În acest context, vă rog să precizaţi, domnule Ministru, dacă ministerul pe care îl conduceţi, prin nou
restructurata ANAF, a demarat sau are în vedere să demareze acţiuni similare organelor fiscale din SUA, în privinţa
colaborării cu instituţii bancare din Elveţia sau alte state unde sub protecţia „secretului bancar” se pot ascunde sume
importante de bani care scapă controlului fiscal.
Solicit răspuns în scris şi oral.
***

Adresată: domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie
De către: deputat Daniel Geantă
Obiectul interpelării: Care este poziţia ministerului faţa de ilegalităţile comise de operatorii staţiilor GPL auto
Domnule Ministru,
Foarte mulţi cetăţeni apelează, în ultimi ani, în mod total inconştient , la umplerea buteliilor de aragaz la
staţiile de distribuţie GPL auto, deoarece sunt mintiti ca preţul este cu aproape jumătate mai mic decât dacă ar
cumpăra de la un distribuitor autorizat de butelii aragaz pentru uz caznic. Cetatenii nu sunt informati ca sunt pusi in
pericol deoarece in buteliile de uz caznic fabricate in Romania nu se pot umple decat cu butan , iar statiile de
distributie gpl auto folosesc amestec butan-propan care este combustibil auto. Inconstienta acestor operatori de
vanzare a combustibilului gpl auto in butelii pentru uz caznic duce la pierderea de vieti omenesti , pierderea
proprietatilor oamenilor in urma acestor explozii si pun in pericol comunitatilede de cetateni care platesc taxe catre
statul Roman.
Aceste fenomen a luat amploare şi îl întâlnim în întreaga ţară, aşa cum întâlnim şi exploziile provocate de
aceste recipiente încărcate cu GPL auto, iar autorităţile închid ochii.
Domnule Ministru pentru serviciul de incarcare butelii consumatori us caznic exista statii specializate cu
personal autorizat care respecta normele existente in Romania si care platesc taxe si autorizatii catre institutiile
abilitate.
Protecţia Consumatorului, ISCIR, ISU au efectuat cateva controale evazive la aceste statii de vanzare gpl
auto combustibil care nu deţin autorizaţie de incarcare butelii aragaz, care încasează bani fără a plăti taxe şi
impozite, şi care până la urmă pun în pericol viaţa oamenilor, dar nu au reusit sa stopeze acest fenomen. In secolul
XXI, intr-o tara europeana este inadmisibil sa-ti incarci butelia cu ce cantitate doresti, cu un combustibil total
necorespunzator, intr-un loc periculos, si sa faci evaziune fiscala in plin strada. De asemenea prin acest fenomen se
pierd bani la bugetul de stat.
Domnule ministru daca doriti, acest fenomen se poate stopa imediat, deoarece legea o permite si controalele
se pot efectua corect pentru ca orice statie de incarcare GPL auto este conectata la o camera video.
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Aşa că domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să faceţi toate demersurile necesare pentru ca
distribuitorii acestui gaz GPL auto să înceteze să mai pună în pericol viaţa oamenilor şi să ne comunicaţi care este
poziţia ministerului în acest sens
Menţionez că solicit răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice
De către: deputat Florin Gheorghe
Obiectul interpelării: Clarificări asupra alocărilor din Fondul de rezervă la dispoziţia Prim-ministrului
Domnule Ministru,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a beneficiat în urma promovării a două hotărâri, în
două şedinţe de guvern, de alocarea unor sume din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Prim-ministrului, de 3,5
milioane lei, respectiv 4,5 milioane euro. Pentru că aceste hotărâri de guvern au fost promovate într-un mod total
netransparent, opinia publică nu a fost informată corect asupra urgenţei şi oportunităţii adoptării acestor măsuri
financiare. În acest context, vă rog să precizaţi, domnule Viceprim-ministru care a fost urgenţa promovării hotărârilor
amintite şi, mai ales, în baza căror criterii obiective vor fi alocate sumele către administraţiile locale, pentru a se evita
transferul acestora doar pe criteriul apartenenţei politice a primarilor.
Solicit răspuns scris şi oral.
***
Adresată: domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Armata română are mari probleme din cauza subfinanţării
Domnule ministru,
Armata română nu are bani pentru a achiziţiona tehnică militară modernă cu care să înlocuiască actuala
tehnică militară depăşită. Din această cauză, cadrele militare nu sunt pregătite corespunzător, iar sistemul de comandă
este depăşit.
Datele publicate în Carta Albă a Apărării, document aprobat de către Executiv şi avizat de către CSAT în
luna iunie a anului curent, arată faptul că 60% din echipamente sunt nefuncţionale, capacitatea de luptă este la un
nivel calificat drept critic, militarii sunt slab pregătiţi, iar cadrul legislativ nu permite dezvoltarea sistemului de
apărare.
În documentul citat sunt prevăzute şi soluţii pentru remedierea carenţelor semnalate. Din păcate pentru Armata
Română, remedierea deficienţelor majore ţine de majorarea bugetului MapN până la 2% din PIB. Ori, cu un guvern
care îşi pierde vremea la televizor în loc să guverneze, motiv pentru s-a înregistrat cea mai slabă colectare la bugetul
de stat cu consecinţa tăierilor din investiţii, sunt slabe şanse pentru a se atinge această cerinţă.
Deci, domnule ministru, cum aveţi de gând să vă achitaţi de obligaţia asumată în calitate de ministru al
Apărării pentru a remedia situaţiile semnalate în Carta Albă a Apărării? De asemenea, doresc să fiu informat cu
privire la remedierea aspectelor semnalate privind ”incoerenţa legilor care pun în pericol modernizarea sistemului.
Este invocat şi numărul mare de acte emise în domeniu care rezolvă situaţii punctuale, dar care au efect negativ pe
termen lung”, precum şi modul în care se va realiza remedierea problemei de structură de forţe din cadrul Forţelor
Armate Române.
Solicit răspuns scris.
***
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Adresată: domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Situaţia fierului vechi de pe platforma Combinatul de Utilaj Greu- GUG Cluj
Domnule Ministru,
Combinatul de Utilaj Greu (CUG) era cea mai mare platformă industrială a Clujului înainte de Revoluţie, cu
un număr de peste 8.000 de angajaţi. După 1989 însă, combinatul a fost fărâmiţat în opt societăţi comerciale distincte
în încercarea privatizării, este vorba de Fortpres, Termorom, Unimet, TCM, PSA, Tehnomag, ERS şi Fortur.
Problemele grave ale combinatului au început încă 2004, când sindicaliştii şi-au manifestat nemulţumirile faţă de
managementul instituţiei.
Tot din acel moment, platforma combinatului a fost jefuită, iar halele mari şi dezafectate au fost deja fie
curăţate, fie de Lichidator Grup Iaşi, care a vândut tot ce se putea pentru a stinge datoriile fostului CUG, fie de
renumiţii hoţi de fier vechi.
Vinderea tuturor activelor ale CUG-ului a început în 2005, când primul lichidator al platformei, Lichidator
Grup SA, a vândut tot ce se putea vinde, în special utilajele combinatului, care au fost tăiate şi vândute la fier vechi.
Lichidator Grup Iaşi a fost desemnat să lichideze fostul CUG în baza a trei hotărâri emise de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului (AVAS). Ulterior lichidarea a fost preluată de Euroconsult SA, în 18 ianuarie 2006,
dată la care datoriile fostului CUG ajunseseră la aproximativ 72,6 milioane de lei noi, sumă la care se adăugau 15
milioane de lei recuperate de Lichidator Grup SA prin vânzarea de active.
Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi comunicaţi care este cadrul legal în baza
cărui fierul vechi de pe platforma Combinatul de Utilaj Greu (CUG) a fost vândut şi în ce condiţii?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al României
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: România, ţara evaziunii dar împumutatoare de la FMI
Domnule Prim- Ministru,
În ultima perioadă asităm la o serie întreagă de acuzaţii a diverselor persoane pentru fapte de corupţie,
privind evaziunea fiscală. Sumele cu care este păgubit statul sunt de la câteva sute de mii de euro, la peste 300 de
milioane. La un calcul matematic banal, dacă luăm în considerare cele 50 de milioane de euro evaporate prin reţeaua
de evazionişti patronată de către senatorul PSD Niculae Bădălău, cele 35 de milioane de euro intraţi prin evaziune
fiscală în buzunarele consilierului guvernamental PSD, Marcel Păvăleanu, la care să se aduge cele 60 de milioane de
euro – evaziuane din Portul Constanţa protejată de către senatorul PC, ex-PDL, Mircia Banias, cele 122 de milioane
de euro din rambursări ilegale de TVA şi exporturi fictive făcută de către reţeaua patronată de fostul senator PSD de
Giurgiu, Cezar Măgureanu, plus cele 60 de milioane de euro - prejudiciul din dosarul ICA, produs de către
condamnatul în primă instanţă Dan Voiculescu la care adugăm cele 1,7 milioane de euro pentru care a fost acuzat că
a prejudiciat statul şi a primit închisoare cu executare fostul ministru liberal al Transporturilor, Relu Fenechiu,
ajungem la o suma de peste 328 milioane de euro. Aceşti bani ar putea fi utilizaţi la plata salariilor şi pensiilor dar şi
pentru investiţii care ar putea contribui la rotunjirea bugetului naţional. În aceste condiţii, România, ar avea o
economie stabilă şi sustenabilă, fără a mai fi nevoită să facă împrumuturi de la FMI.
În aceste condiţii, vă solicit, domnule prim-ministru, să îmi comunicaţi, dacă aveţi în vedere iniţierea unui
proiect legislativ prin care evaziunea fiscală să fie eradicată, astfel încât România să nu mai fie nevoită să se
împrumute de la Fondul Monetar Internaţional?
Solicit răspuns scris.
***
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Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Eliminarea TVA de la alimentele BIO
Domnule Ministru,
Mai multe asociaţii de producători bio din România solicită eliminarea TVA la alimentele certificate bio.
Aceştia sunt de părere că bugetul statului nu va avea de suferit deoarece în sistemul agriculturii ecologice nu se poate
face evaziune fiscală iar produsele pot avea preţuri aproape similiare cu cele provenite din agricultura convenţională.
În aceste condiţii, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicaţi, dacă aveţi în vedere iniţierea eliminării
TVA de la alimentele BIO?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Andrei-Dominic Gerea, ministrul Economiei
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Indicele de competitivitate scăzut al României
Domnule Ministru,
Ţara noastră are un indice de competitivitate economică de 0,31 faţă de 1 cât este indicele de referinţă în
Uniunea Europeană. Eficienţa energetică, indexul inovării precum şi productivitatea în industria prelucrătoare sunt
doar câteva dintre vulnerabilităţile care determină competitivitatea scăzută a României.
În aceste condiţii, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi lua astfel
încât indicele de competitivitate din ţara noastră să crrească în anul următor?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Atacurile cibernetice
Domnule Ministru,
Conform unui studiu realizat de “Under cyber-attack, EY’s annual Global Information Survey 2013″, s-a
constatat faptul că peste 59% dintre companiile de la nivel global consideră că atacurile cibernetice sunt în creştere
iar securitatea informaţiilor nu răspunde pe deplin nevoilor organizaţiilor. Conform studiului, companiile consideră
că riscurile şi ameninţările cibernetice, scurgerea de informaţii şi prevenirea pierderii de date, transformarea
securizării informaţiei şi monitorizarea se situează pe următoarele poziţii din topul primelor lor 5 priorităţi.
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
interpelare:
Care este situaţia atacurilor cibernetice din România şi care sunt măsurile pe care le ia ministerul pe care îl
coordonaţi, astfel încât aceste atacuri să nu mai reprezinte un pericol pentru companiile de profil?
Solicit răspuns scris.
***
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Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Lămuriri privind măsura obligativităţii asigurărilor de locuinţe
Domnule Ministru,
Potrivit legii actuale, toţi proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD – poliţa de asigurare
obligatorie emisă de PAID, care oferă acoperire împotriva riscurilor catastrofice (cutremurelor, alunecărilor de teren
şi inundaţiilor) în limita sumei asigurate de 20.000 sau 10.000 euro, în funcţie de structura constructivă alocuinţei
asigurate. Valoarea primei este de 10 şi 20 de euro, în funcţie de suma asigurată. Proprietarii care nu îşi asigură
locuinţele
vor
fi
amendaţi
de
autorităţile
locale
cu
pînă
la
500
lei.
Numai că, după ce ne asigurăm, mai trebuie să şi plătim pentru ce ne-am asigurat. Astfel, cei care încheie poliţe
obligatorii de locuinţe ar putea acoperi o parte din despăgubiri în limita unei sume, prin acceptarea unei franşize (a nu
se confunda cu franciza), o eventuală decizie urmînd să fie adoptată peste 6 luni, după analiza istoricului daunelor
PAID.
Justificarea acestei duble plăţi pentru un singur serviciu ar fi că există situaţii când cheltuielile legate de constatarea
unei daune sunt mai mari decît despăgubirea pe care urmează s-o primească asiguratul. Iar franşiza ar fi partea din
daună ce urmează a fi suportată de către asigurat şi poate fi exprimată ca şi valoare fixă sau procentuală din suma
asigurată sau din valoarea despăgubirii.
Având în vedere cele menţionate mai sus, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
interpelare:
Care este reţiunea plăţii aceluiaşi serviciu de două ori?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Andrei-Dominic Gerea, ministrul Economiei
De către: Deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Situaţia angajaţilor companiei S.C Hidroelectrica-Serv S.A. Cluj
Domnule Ministru,
Ca urmare a audienţelor avute la cabinetul meu parlamentar s-au prezentat mai mulţi angajaţi ai companiei
S.C Hidroelectrica-Serv S.A. Sucursala pentru reparaţii şi servicii Cluj, care mi-au adus la cunoştinţă faptul că
societatea mai are un pas până la faliment, asta pentru că lucrările de reparaţii ale utilajelor au fost date altor firme,
din zona privată, pe foarte mulţi bani. Deşi s-au purtat numeroase discuţii între angajaţi şi conducerea societăţii,
concluzia la care s-a ajuns este aceea de reducere a personalului. Salariile prea mici sunt o altă problemă a
angajaţilor, care au anunţat deja că se pregătesc de proteste în strada.
Având în vedere cele menţionate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea interpelare:
Care sunt soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru a nu lăsă pe drumuri angajaţii de la societatea mai sus
menţionată?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Situaţia tinerilor militari
Domnule Ministru,
Conform statisticilor, anual tineri militari părăsesc prin demisie Armata Română din categoria foştilor
militari angajaţi cu contract, recrutaţi înainte de 2007. Mulţi dintre aceştia s-au orientat către alţi angajatori, în marea
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lor majoritate tot din sistemul naţional de apărare. Principalele nemulţumiri ale acestora sunt legate pe de o parte de
condiţiile de salarizare, iar pe de alta parte de faptul că la vârsta limită de 40 de ani sunt obligaţi să plece din
Ministerul Apărării fără drept de pensie - doar cu ajutor de şomaj (deşi până la 40 de ani pot ajunge să lucreze şi 20
de ani în Armată). După 40 de ani, foştii militari angajaţi cu contract găsesc foarte greu un loc de muncă în viaţa
civilă, întrucât meseria lor nu are echivalent civil.
Având în vedere cele mai sus menţionate precum şi faptul că dacă aceste fluctuaţii de personal se menţin, în
câţiva ani armata română ar rămâne doar cu ofiţeri şi subofiţeri, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la
următoarea întrebare:
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi pentru a evita astfel de situaţii şi ce programe
de motivare şi perfecţionare sunt prevặzute pe termen scurt şi mediu?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Garanţii de stat pentru proiectele fermierilor români
Domnule Ministru,
Românii ar putea beneficia de garanţii de la stat pentru proiectele de finanţare nerambursabilă din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală precum şi prin Programul Operaţional de Pescuit, astfel încât aceste garanţii să
acopere 80% din valoarea finanţării acordate de către instituţiile finanţatoare, iar diferenţa să se asigure de către
beneficiar.
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
Care sunt beneficiarii acestor garanţii de stat şi ce măsuri trebuie să acceseze aceştia, astfel âncât să poată
beneficia de garanţii de stat?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Contractele de privatizare ale filialelor Electrica
Domnule Ministru,
Cel mai recent raport al Curţii de Conturi evidenţiază faptul că CEZ, EON şi ENEL au cumpărat filialele
Electrica angajându-se ferm că vor investi sute de milioane de euro în retehnologizare. Însă, ca urmare a anchetelor
efectuate de Curtea de Conturi s-a identificat că de fapt CEZ, EON şi ENEL au investit în modernizarea filialelor
Electrica, dar nu din fondurile proprii, ci din banii produşi de filialele pe care le-au cumpărat. Un alt aspect constatat
de Curtea de Conturi este că preţul energiei electrice nu ar fi trebuit să crească dacă cele trei companii îşi respectau
promisiunile. În aceste condiţii, statul roman are de recuperat de la companiile CEZ, EON si ENEL 2 miliarde de
euro. Banii reprezintă penalităţi pentru că cele trei companii nu şi-au respectat angajamentele asumate în contractele
de privatizare a cinci filiale Electrica.
Având în vedere cele menţionate, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în ceea ce priveşte recuperarea sumelor de la
companiile CEZ, EON si ENEL?
Care sunt măsurile prevăzute de ministerul pe care îl conduceţi în vederea impunerii unor constrângeri sau
sancţiuni mai drastice în ceea ce priveşte impunerea celor 3 companii să îşi respecte obligaţiile?
Solicit răspuns scris
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***
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Deficitul bugetar
Domnule Ministru,
Deficitul bugetului general consolidat pe primele 10 luni din 2013 a urcat la 1,4% din Produsul Intern Brut,
de la 1,3% din PIB la finalul lunii septembrie. Cu toate tăierile de la investiţii – generatoare de locuri de muncă -,
pentru anul 2013 ţinta de deficit bugetar a fost din nou revizuită, la rectificarea de la finalul lunii octombrie, la 2,5%
din PIB. De anul viitor, companiile vor plăti un nou impozit de 1,5% pe construcţiile definite ca fiind speciale
conform HG nr. 2139/2004 cu modificari ulterioare. Se datorează acest impozit pentru toate construcţiile, fie că sunt
speciale, fie că sunt şoproane, betoane sau alte construcţii.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
întrebare:
Are în vedere ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi să luaţi măsura reevaluării stufosului aparat
bugetar, astfel încât pe de-o parte să rămână în sistem doar oamenii competenţi iar pe de altă parte să se facă
economie la bugetul de stat, astfel încât guvernul dvs să nu fie nevoit să aplice taxe şi impozite ?
Solicit răspuns scris
***
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Impozitarea excesivă
Domnule Ministru,
Impozitarea în plus a unui produs – cazul cel mai la îndemână fiind noua acciză la benzină, are ca efecte atât scăderea
ofertei, cât şi scumpirea produsului. Doar preţul depinde de relaţia dintre cerere şi ofertă. Pe scurt: oferta scade, preţul
creşte. Vânzătorii încasează mai puţin decât încasau anterior. Ceea ce speră să câştige Guvernul Ponta este faptul că
atât cumpărătorii, prin preţul mai mare, cât şi vânzătorii, prin încasările mai mici, contribuie la plata acestui nou
impozit. Numai că românii vor cumpăra mai puţini combustibili proaspăt accizaţi şi nici o companie nu va fi dispusă
să suporte din buzunar pierderile cu care doreşte să o împovăreze guvernul. Aşa că povara va cădea tot pe umerii
românilor.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
întrebare:
Care sunt măsurile pe care le va lua ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi, astfel încât scumpirile în
lanţ să nu reprezinte o povară a excesului de impozitare?
Solicit răspuns scris
***
Adresată: domnului Daniel Barbu, ministrul Culturii
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: Aviz pentru descărcarea arhelogică pentru Roşia Montană
Domnule Ministru,
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Domnul Marius Iuraşcu, fost secretar de stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, mi-a atras
atenţia cu privire la determinarea pe care o are Guvernul Ponta de a-şi impune voinţa privind Proiectul Minier Roşia
Montană, în timp ce mimează descentralizarea României. Astfel, prin "Proiectul de Lege privind stabilirea unor
măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind autorităţile administraţiei publice centrale şi funcţionarii
publici", la Titlul III „măsuri de descentralizare în domeniul culturii”, art. 1, cumulat cu art. 2, litera q, se stipulează
că "direcţiile judeţene de cultură şi patrimoniu” primesc atribuţii prin care „emit certificatul de descărcare de sarcină
arheologică pentru siturile arheologice, aflate pe terenurile din domeniul public sau privat al comunei, oraşului,
municipiului,
judeţului
sau
proprietate
privată
a
persoanei
fizice
sau
juridice".
Înţeleg că se pregăteşte un matrapazlâc marca USL şi pe acordul de mediu (Titlul VII, Art. I, pct. 2, lit. b).
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
Este adevărat că prin această lege Ministerul Culturii va acorda avizul pentru descărcarea arheologică pentru
tot ce înseamnă siturile zonei, inclusiv la Masivul Cârnic?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor
Vârstnice
De către: deputat Adrian Gurzău
Obiectul interpelării: România are o jumătate de milion de şomeri
Doamna Ministru,
Rata şomajului a înregistrat la nivel naţional, la sfârşitul lunii octombrie, un procent de 5,40%, mai mare cu
0,67% decât rata din luna septembrie, astfel că, numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel naţional fiind de
489.260, în creştere cu 60.394 persoane faţă de sfârţitul lunii septembrie.
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog doamna ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
Care este strategia ministerului pe care îl coordonaţi, astfel încât să se combată şojamul în rândul românilor?
Solicit răspuns scris.
Cu consideraţie,
***

¾ Întrebări

Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei
Gazele, curentul electric şi energia, în topul scumpirilor
Domnule Ministru,
Potrivit unor date furnizate în spaţiul public de Direcţia Regională de statistică Cluj, în luna octombrie au
avut loc creşteri de preţuri la gaze naturale, energie electrică şi termică cu aproximativ 0,29%. Acest lucru s-a datorat
în principal din cauza majorărilor cu 0,48% a preşurilor la alimente, cu 0,06% la mărfurile nealimentare şi cu 0,46%
a tarifelor la servicii.
Având în vedere cele menţionate anterior dar şi efectul negativ pe care îl au aceste creşteri pentru buzunarul
cetăţeanului, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
Cât preconizaţi că vor mai dura aceste creşteri de preţuri?
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Solicit răspuns scris
Deputat
Adrian Gurzău
***
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor
Vârstnice
Plata pensiilor şi a asigurărilor sociale din bugetul pe anul 2014
Doamna Ministru,
Ca urmare a publicării proiectului de Buget pe anul 2014, pentru susţinerea sistemului public de pensii şi a
sistemului asigurărilor de şomaj s-au alocat 8,2% din PIB. La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale
de stat şi al asigurărilor de şomaj s-a avut în vedere majorarea cu 3,75% a valorii punctului de pensie, precum şi
scăderea ratei medii a şomajului la 4,8%.
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog doamna ministru să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
Există riscul ca în anul 2014 ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi să fie în imposibilitatea de a plăti
pensiile?
Solicit răspuns scris.
Cu consideraţie,
Deputat
Adrian Gurzău
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ajutor financiar pentru crescătorii de animale
Domnule Ministru,
Guvernul a aprobat ca termenul de depunere a cererilor de către crescătorii de oi şi capre din zonele
defavorizate pentru ajutorul specific, să fie prelungit până la 13 decembrie a.c. De acest sprijin pot beneficia
crescătorii de ovine/caprine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale sau familiale, care deţin exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele
întrebări:
Care este suma de care un crescător poate să beneficieze pe cap de animal?
Care sunt condiţiile pe care producătorii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de fondurile
ministeriale?
Solicit răspuns scris
Deputat
Adrian Gurzău
***
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Adresată domnului Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget
Acciza pe carburanţi
Domnule Ministru,
Aţi dispus ca începând cu luna ianuarie 2014 să se introducă acciza suplimentară la carburanţi de 7 eurocenţi
pe litru, astfel încât să se evite deflaţia care ar putea duce la creşterea şomajului şi la recesiune.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
întrebare:
Care este valoarea finală cu care va creşte preţul carburanţilor, după noile accize impuse de la 1 ianuarie
2014?
Solicit răspuns scris
Deputat
Adrian Gurzău
***
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale
Concursurile pentru titularizarea directorilor din şcoli
Domnule Ministru,
Ca urmare a discuţiilor purtate la cabinetul parlamentar cu mai mulţi directori de şcoli din colegiul meu,
aceştia mi-au adus la cunoştinţă faptul că nu sunt titularizaţi pe post iar ministerul nu are în plan organizarea
concursurilor specifice pentru titularizare, un aspect fără precendent în sistemul educaţional românesc.
Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rog, domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarea
întrebare:
Când preconizaţi că vor începe concursurile de titularizare pentru posturile de directori ai şcolilor din
România?
Solicit răspuns scris
Deputat
Adrian Gurzău
***
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii
Cardurile de sănătate
Domnule Ministru,
Având în vedere faptul că la începutul acestui an s-a vehiculat că până la începutul anului 2014 se vor
distribui către cetăţeni cardurile de sănătate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
Care este stadiul implementării acestui proiect?
Care este modalitatea prin care vor fi distribuite cetăţenilor aceste carduri de sănătate?
Câte astfel de carduri s-au produs până în prezent?
Care sunt beneficiile utilizării cardurilor de sănătate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Gurzău
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***
Adresată domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministrul României
Exploatarea gazelor naturale şi a ţiţeiului în perimetrul Băilor Felix
Domnule Prim-ministru,
În cursul zilei de ieri, guvernul pe care îl conduceţi a semnat mai multe acorduri petroliere care permit
exploatarea gazelor naturale şi a ţiţeiului în perimetrul Băilor Felix, judeţul Bihor.
Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog domnule prim-ministru să îmi răspundeţi la următoarele
întrebări:
Cum vor afecta aceste exploatări zona turistico-balneară din Băile Felix?
Care este motivul pentru care documentele privind exploatarea sunt clasificate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Gurzău
***
Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Mutarea sediului Inspectoratului Regional în Construcţii Nord –Est de la Iaşi la Bacău
Stimate Domnule Ministru,
În urmă cu două săptămâni, în data de 15 noiembrie 2013, aţi semnat Ordinul 3362 prin care s-a aprobat
noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii, detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi
compartimente, statul de funcţii, aparatul central şi inspectoratele regionale precum şi sediile inspectoratelor
regionale
şi
arondarea
inspectoratelor
judeţene
aflate
în
subordonarea
acestora.
Astfel, conform acestui Ordin, Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Est va avea sediul mai nou la
Bacău, la Iaşi urmând să funcţioneze doar un inspectorat judeţean.
În urma discuţiilor cu reprezentanţii instituţiei, aceştia explică faptul că implicaţiile acestei schimbări sunt
majore. Cea mai mare problemă care rezidă din această mutare a sediului regional de la Iaşi la Bacău, este faptul că o
parte din angajaţii ieşeni vor fi nevoiţi să facă zilnic naveta până la Bacău, respectiv un drum de aproximativ 120 km.
Prin prisma acestor evenimente, vă rog, Domnule Ministru să ne precizaţi care este scopul acestei decizii,
care au fost argumentele care au stat la baza acestei hotărâri şi care sunt direcţiile regionale unde s-au mai
făcut
astfel
de
schimbări.
De asemenea, vă rog să luaţi în calcul posibilitatea revenirii asupra acestei decizii, în condiţiile în care
această instituţie, prin tradiţie şi prin colaborarea cu cele mai importante universităţi de profil din ţară, aparţine de
judeţul Iaşi. Mai mult, atât Facultatea de Construcţii şi Instalaţii precum şi Facultatea de Arhitectură, ambele din
cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, nu se regăsesc în oferă universităţilor din Bacău,
specializări de unde absolvesc anual mii de studenţi.
Solicit răspuns oral şi în scris.
Deputat
Petru Movilă
***
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii
Situaţia medicilor de medicina muncii
Stimate Domnule Ministru,
Medicina muncii este un domeniu extrem de important în condiţiile în care, astăzi, complexitatea proceselor
de producţie necesită o activitate medicală specifică şi susţinută la locul de muncă. Astfel că, începând cu rezolvarea
problemelor de expunere la noxe profesionale, la cele de ergonomie a muncii precum şi de promovare a sănătăţii
angajaţilor,
toate
aceste
responsabilităţi
cad
în
sarcina
medicilor
de
medicina
muncii.
Deşi acest segment al sistemului medical este o specialitate medicală extrem de vastă, care înglobează
cunoştinţe din toate celelalte specialităţi medicale si care a dobândit în ultimii ani o importanţă semnificativă,
medicina muncii a fost păstrată într-un con de umbră.
În aceste condiţii, vă rog, Domnule Ministru să-mi furnizaţi următoarele informaţii:
1. Câţi medici şi asistenţi medicali de medicina muncii sunt în România?
2. Câţi medici de medicina muncii sunt în judeţul Iaşi?
3. Care este numărul rezidenţilor care au optat pentru această specialitate în 2011, 2012 şi 2013?
4. Dacă la acest moment Ministerul Sănătăţii are în vedere modificări legislative în acest domeniu şi dacă da, care
sunt acelea?
Solicit răspuns oral şi în scris.
Deputat
Petru Movilă
***
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii
Respectarea angajamentelor prevăzute în protocolul semnat cu APMGR
Stimate Domnule Ministru,
În vederea creşterii accesului pacienţilor români la tratamente farmaceutice accesibile în condiţii de
eficienţă economică pentru buget, Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din
România (APMGR) au încheiat, în luna aprilie a acestui an, un protocol de colaborare.
Prin semnarea acestui protocol, Ministerul s-a angajat că va revizui legislaţia astfel încât să se elimine
stabilirea preţului de referinţă generic prin compararea cu cele 12 ţări de referinţă şi să aplice limita de maximum
65% o singură dată, raportată la preţul medicamentului inovator de la momentul când primul medicament generic
obţine autorizaţia de punere pe piaţă. De asemenea, cele instituţii au anunţat cooperarea pentru revizuirea formei
actuale a taxei clawback, astfel încât această măsură temporară să nu mai afecteze accesul populaţiei la tratamente cu
preţuri accesibile.
Prin prisma celor asumate în acest protocol, vă rog, Domnule Ministru, să-mi precizaţi următoarele:
1. Dacă Ministerul Sănătăţii a primit de la APMGR un set de propuneri concrete care să permită ministerului
eficientizarea cheltuielilor bugetare din domeniul sănătăţii.
2. Ce modificări legislative s-au făcut până în prezent de către Minister pentru a elimina stabilirea preţului de
referinţă generic prin compararea cu cele 12 ţări de referinţă şi pentru a aplica limita de maximum 65% o singură
dată, raportată la preţul medicam
entului inovator de la momentul când primul medicament generic obţine autorizaţia de punere pe piaţă?
3. Ce măsuri s-au luat până în prezent de aplicare diferenţiată a taxei de claw-back, pentru evitarea dispariţiei de pe
piaţă a medicamentelor cu preţ accesibil?
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4. Care sunt paşii concreţi făcuţi până la acest moment de către MS pentru crearea unui mecanism transparent în
vederea monitorizării proceselor de înregistare a documentelor şi a fluxului de numerar la nivel de farmacii şi spitale,
care să garanteze acurateţea datelor furnizate de CNAS?
5. Dacă s-au elaborat politicile stabilite prin acest protocol de stabilire a unui politici de încurajare a prescrierii
medicamentelor generice şi biosimilare la medic şi/sau farmacie, inclusiv prin impunerea unor cote minime de
prescriere?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Petru Movilă
***
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii
Respectarea angajamentelor prevăzute în protocolul semnat cu ARPIM în martie 2013
Stimate Domnule Ministru,
În luna martie 2013, Ministerul Sănătăţii a semnat cu Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de
Medicamente (ARPIM) un protocol care a avut ca principal obiectiv garantarea accesului pacienţilor la tratamente în
anul
2013.
Protocolul a abordat principalele problematici ale industriei farmaceutice inovative din România, respectiv
directiva plăţilor întârziate, actualizarea listei medicamentelor compensate şi gratuite, metodologia de stabilire a
preţurilor şi taxa clawback. Pentru fiecare dintre aceste aspecte Ministerul Sănătăţii şi ARPIM au agreat un calendar
şi un mecanism de lucru pentru perioada următoare.
Astfel, în ceea ce priveşte unul dintre cele mai importante puncte asumate, respectiv actualizarea listei de
medicamente compensate, protocolul prevedea că Ministerul Sănătăţii va finaliza până la sfârşitul lunii martie
metodologia de introducere a noi medicamente pe listă, astfel încât de la 1 iulie 2013 pacienţii să poată avea acces la
medicamente de ultimă generaţie, disponibile în Europa de aproape şase ani.
Chiar dacă acest protocol a însemnat un angajament pe termen scurt al ambelor părţi de a asigura sistemului
de sănătate un mediu economic şi financiar stabil, nici până la acest moment, Ministerul nu a respectat clauzele
convenite în protocol, actualizarea listei de medicamente fiind doar unul dintre exemplele punctelor care nu s-au
concretizat.
În aceste condiţii, vă rog, Domnule Ministru, să-mi precizaţi următoarele:
1. Când va fi actualizată lista de medicamente compensate cu noile medicamente deja disponibile pacienţilor din
Uniunea Europeană ?
2. Dacă a fost actualizată metodologia de stabilire a preţurilor în vederea asigurării disponibilităţii medicamentelor
pentru pacienţi?
3. Care sunt soluţiile optime identificate de către Ministerul Sănătăţii pentru asigurarea unui acces continuu la
medicamentele înregistrate în România?
4. Dacă MS a identificat şi stabilit un nou mecanism pentru taxei claw-back pentru anul 2014?
5. Dacă s-a respectat calendarul de eşalonare la plată a datoriilor stabilit în acest protocol cu reprezentanţii ARPIM?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Petru Movilă
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 34 - 2013 săptămâna 2 - 6 decembrie
2013

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene
Care este strategia ministerului si ce mecanisme veţi aplica pentru a avertiza din timp toate neregulile care
apar în absorţia fondurilor europene la nivelul României
Domnule Ministru,
Situaţia fondurilor europene pentru perioada imediat următoare nu este deloc îmbucurătoare, riscând în
continuare să pierdem şi iar să pierdem bani europeni , atât de necesari pentru realizarea proiectelor de care avem
nevoie stringentă, deoarece ţara noastră nu a finalizat un Acord de parteneriat cu Comisia Europeană.
Acest acord , care trebuia să stabilească în mod clar priorităţile României ar putea fi aprobat de Comisia
Europeană în februarie sau martie anul viitor şi numai în baza acestuia vom primi cele 40 miliarde euro pentru
următorii 7 ani.
Vă rog să aveti amabilitatea să îmi spuneţi cine sunt vinovaţi de nefinalizarea acestui acord cu Comisia
Europeană şi care este strategia ministerului pe care îl conduceţi precum si ce mecanisme veţi aplica în a avertiza
din timp, toate nereguluile care apar în absorţia fondurilor europene pentru a aborda cu mai mult succes această
problemă şi pentru a numai întampina întarzâieri în acest sens.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Daniel Geantă
***
Adresată doamnei Ramona Mănescu, ministrul Transporturilor
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Menţinerea viabilităţii căii ferate Dorohoi – Truşeşti – Iaşi în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru
transportul de marfă
Doamnă ministru,
Judeţul pe care cu onoare îl reprezint în Parlamentul României este unul preponderent agricol, cu un mare
potenţial de dezvoltare a acestui sector. În ultimii ani, rezultatele din acest domeniu au fost cele care au ţinut în viaţă
economia locală.
Oamenii care au avut curajul să investească în agricultură şi să pună în valoare una dintre cele mai
importante resurse ale zonei – pământul, au nevoie însă de sprijin. Asta cu atât mai mult cu cât performanţele lor au
ajuns să fie direct invocate de toate guvernele, atunci când acestea şi-au făcut bilanţul anual privind creşterea
economică.
Fermierii trebuie să-şi valorifice produsele muncii lor la un nivel superior. Dacă ne referim la cereale, pentru
că achizitorii sunt cu preponderenţă din sudul ţării, jumătate din preţul oferit se duce însă pe cheltuielile de transport.
Costurile specifice ar putea fi reduse însă la jumătate, iar diferenţa de bani ar intra în buzunarul producătorului
agricol, dacă transportul s-ar putea face feroviar. Din păcate calea ferată care ar putea deservi un bazin agricol
important din judeţ, respectiv ruta Dorohoi-Truşeşti-Iaşi, este închiriată unui agent economic privat care o
exploatează doar pentru transport de persoane (cu un automotor şi un număr redus de călători). Este evident că un
astfel de SRL nu-şi va permite niciodată să investească în întreţinerea căii de rulare, astfel încât aceasta să poată
susţine transportul de marfă. Chiar dacă este închiriată, ea rămâne însă a statului, care trebuie să-şi asume în
continuare menţinerea viabilităţii acesteia. Aceasta cu atât mai mult cu cât nevoia de transport este încă şi mai, mare
pentru că tot pe calea ferată ar putea fi transportate şi alte mărfuri, cum ar fi, de exemplu, îngrăşămintele chimice.
Problema trebuie privită în ansamblul său şi nu doar dintr-o perspectivă contabilă îngustă a celor care administrează
căile ferate.
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Aş mai putea adăuga că punerea la dispoziţie pentru transportul de mărfuri a căii ferate de pe ruta amintită ar
mai avea un avantaj, acela că ar scoate de pe căile rutiere şi aşa mult deteriorate, mii de TIR-uri care aglomerează
traficul şi distrug infrastructura rutieră.
Având în vedere argumentele prezentate, în numele investitorilor agricoli din judeţul Botoşani, vă solicit
respectuos să analizaţi cu atenţie posibilităţile Ministerului Transporturilor de a interveni pentru asigurarea condiţiilor
necesare realizării transportului feroviar de mărfuri pe traseul menţionat.
Solicit răspuns scris şi verbal.
Deputat
Cristian Constantin Roman
***
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii
nchiderea Spitalului de Ortopedie din Eforie Sud
Domnule Ministru,
Spitalul de Ortopedie din localitatea Eforie Sud, Judeţul Constanţa, a fost preluat în cursul verii ca secţie a
Spitalului Judeţean Constanţa, cu scopul declarat al eficientizării şi menţinerii activităţii.
După cum bine cunoaşteţi, spitalul are o tradiţie de peste 100 de ani în tratarea afecţiunilor ortopedice şi
numărul de pacienţi trataţi, chiar şi în ultimele luni, este unul dintre cele mai ridicate. Cu toate acestea, managerul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa a decis închiderea acestui spital şi concedierea medicilor. În acest context,
dar mai ales având în vedere faptul că Spitalul de Ortopedie din localitatea Eforie Sud deţine un patrimoniu imobiliar
excepţional (terenuri, clădiri, plajă), vă rog să îmi comunicaţi, domnule Ministru, următoarele:
sunteţi informat despre motivele reale ale închiderii Spitalului de Ortopedie din localitatea Eforie Sud?
personal, dar şi în calitate de Ministru al Sănătăţii, sunteţi de acord cu decizia managerului S.J.U.
Constanţa prin care s-a dispus închiderea Spitalului de Ortopedie Eforie Sud?
având în vedere specificul staţiunii turistice Eforie Sud şi specificul turiştilor care vizitează această
staţiune, cum veţi compensa absenţa serviciilor de tratament ortopedic din această staţiune?
puteţi garanta faptul că închiderea Spitalului de Ortopedie Eforie Sud nu a fost determinată de miza
imobiliară uriaşă şi că patrimoniul acestuia nu va lua o cu totul altă destinaţie?
care este soluţia dumneavoastră pentru medicii care şi-au pierdut locul de muncă, în contextul în care
România pierde zilnic zeci de medici?
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Florin Gheorghe
***
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informaţională
Stadiul de elaborare şi implementare a proiectului „ghişeul.ro”
Domnule Ministru,
Proiectul www.ghiseul.ro, demarat în urmă cu mai bine de doi ani, viza modernizarea relaţiilor dintre
administraţia publică şi cetăţean, precum şi reducerea costurilor de administrare pentru plata taxelor locale.
Chiar dacă a trecut o perioadă semnificativă de timp de la demararea proiectului, un număr foarte mic de
administraţii locale au fost cuprinse în acest proiect. Drept consecinţă, la nivelul primelor 9 luni ale anului 2013, prin
intermediul ghişeului unic au fost plătite taxe locale în valoare de doar 5,35 milioane lei. Având în vedere importanţa
pe care o joacă instrumentele informatice în dezvoltarea sănătoasă a administraţiei publice româneşti, vă rog să
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comunicaţi, domnule Ministru, motivele pentru care proiectul ghişeului electronic nu a reuşit să dezvolte o arie de
acoperire naţională, iar plăţile prin intermediul acestuia au rămas la un nivel extrem de modest.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Florin Gheorghe
***

Grupul parlamentar al
Partidului Conservator
¾ Întrebări
Adresată domnului Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice
Accesarea unei finanţări nerambursabile din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5
Stimate Domnule Vice Prim-Ministru,
Supun atenţiei Dumneavoastre problema cu care se confruntă U.A.T. Municipiul Turda, județul Cluj –
U.A.T. foarte importantă pentru colegiul pe care îl reprezint în Camera Deputaților, cu privire la intenția accesării
unei finanțări nerambursabile din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, prin proiectul „Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) TURDA”, cerere de finanțare înregistrată sub nr.
NV/3/5/5.3/C/825/19.08.2013, cod SMIS 48628.
Ghidul solicitantului pentru finanţarea invocată prevede ca, pentru cazul în care se construieşte o clădire nouă
pentru CNIPT, aceasta să fie executată cu respectarea Anexei 2 – Studiu de prefezabilitate, anexă ce prevede un
modelul arhitectural tradiţional, oarecum specific Deltei.
Municipiul Turda se află într-o situație particulară, specifică orașelor din Transilvania, care dețin un bogat
patrimoniu construit și protejat, cu influențe austro-ungare, în special în zonele centrale. Respectând nevoia
municipalităţii de a oferi servicii de informare turistică în zona cu cel mai mare aflux de turişti, dar şi cerinţele
Ghidului solicitantului care impune amplasarea unui CNIPT în apropierea obiectivelor turistice, s-a impus
consultarea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) de la Cluj pentru a ajunge la un acord privind
amplasarea şi modelul arhitectural pentru noul CNIPT ce urma să se deschidă în Turda (în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, republicată). În urma consultărilor cu
CZMI Cluj s-a identificat singura locație unde se putea amplasa clădirea nouă a unui Centru Național de Informare și
Promovare Turistică, locaţie situată într-o piaţetă satelit a centrului istoric al municipiului Turda, un spațiu compact
construit în jurul unei piețe medievale centrale. Consultarea cu CZMI Cluj s-a făcut în virtutea necesității obținerii
avizului din partea acesteia pentru proiectul ce urma a se construi în zona centrală, protejată, în conformitate cu
Planul Urbanistic General al Municipiului Turda, dar și cu Legea nr. 50/1991 mai sus invocată.
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În situația dată, în cursul lunii decembrie UAT Municipiul Turda a contactat telefonic AM POR și OI pentru
Turism în vederea solicitării unei derogări de la prevederile Ghidului solicitantului în ceea ce privește soluția
arhitecturală propusă în Ghidul solicitantului. Ambele instituții au apreciat că există posibilitatea adaptării
constructive a CNIPT la specificul locului, în cazul în care Proiectantul modelului tip de CNIPT pentru AM POR,
INCD URBAN-INCERC - prin Sucursala URBANPROIECT, opinează în acest sens. Astfel, în vederea păstrării
eligibilității calității de Solicitant, dar și a obținerii unei soluții arhitecturale acceptabile și avizabile de către CZMI,
s-a purtat corespondență cu AM POR (adresa Nr. 1072/15.01.2013 cu răspunsul Nr. 2970/07.02.2013, anexate
prezentei interpelări), dar și cu OI pentru Turism (adresa Nr. 3314/11.02.2013 cu răspunsul A.N.T. Nr.
1395/05.03.2013, anexate prezentei interpelări). Răspunsul ambelor instituţii are anexat opinia de specialitate
formulată de INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT, opinie ce se încheie cu propunerea acordării de
consultanță de specialitate în vederea materializării unui proiect de adaptare a CNIPT la ansamblul construit în care
urmează a se amplasa. Prin anexarea răspunsului de specialitate a INCD URBAN-INCERC se înţelege că atât OI
pentru Turism, sub semnătura d-nei director Gabriela Bostănescu, cât şi AM POR, sub semnătura d-lui director
Cătălin Surdeanu şi-au asumat punctul de vedere transmis ca răspuns către Municipiul Turda, fiind de acord cu
punctul de vedere şi propunerile INCD URBAN-INCERC.
Consecință a celor expuse, U.A.T. Municipiul Turda a comandat şi plătit, de la bugetul local, un studiu de
soluții către INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT, în conformitate cu recomandările formulate în
răspunsul de specialitate ce a însoțit adresele de răspuns ale AM și OI, fără alterarea funcționalității centrului. INCD
URBAN-INCERC a confirmat necesitatea adaptării proiectului tip elaborat de colectivul instituției în PreSF-ul din
Anexa 2 la Ghidul solicitantului și a furnizat mai multe soluții, dintre care una a fost avizată de CZMI Cluj. Soluţia
avizată reprezintă “o inserție urbană” neutră, modernă, care respectă suprafaţa minimă impusă prin Ghidul
solicitantului, deserveşte optim scopul, misiunea şi funcţiunile CNIPT şi păstrează elementele de identitate vizuală
care să-i asigure recognoscibilitatea.
În baza noii soluții arhitecturale a CNIPT Turda, Municipiul Turda a comandat şi plătit, din bugetul local,
realizarea Studiului de fezabilitate ce constituie anexă a cererii de finanțare invocate.
În urma evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare depuse de UAT Mun. Turda,
cu datele mai sus menţionate, Autoritatea Naţională pentru Turism, Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru
Turism, Serviciul de Evaluare, Selecție și Contractare înştiinţează UAT Municipiul Turda, prin Scrisoarea de
respingere cu Nr. 8650DFCT/02.09.2013 (anexată prezentei interpelări), că proiectul este neeligibil şi cererea de
finanţare este respinsă pe motiv că Studiul de fezabilitate nu este elaborat pe baza Anexei 2 la Ghidul solicitantului
!
Considerându-se profund nedreptăţită şi apreciind că evaluatorii nu au ţinut cont de demersurile care au
condus la modificarea soluţiei date prin Anexa 2 la Ghidul solicitantului, UAT Municipiul Turda înaintează către
Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013, în atenţia d-lui director Cătalin Surdeanu, contestaţia cu Nr.
16222 / 04.09.2013. La acest moment iau cunoştinţă de toată situaţia şi solicit o întrevedere clarificatoare d-lui
Răzvan Filipescu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism. La întălnirea din data de 23 septembrie 2013, de
la sediul ANT au luat parte dl. R. Filipescu, preşedinte ANT, d-na G. Bostănescu, şef OI, d-na Codruţa Bungărdean,
din partea UAT Mun. Turda şi subsemnatul, deputat Mircea Irimie. Se analizează situaţia sub toate aspectele şi se
promite, de către OI, găsirea unei soluţii acceptabile pentru toate părţile. Soluţia întârzie şi, tot la solicitarea mea, are
loc o a doua întâlnire, tot la sediul ANT, cu aceeaşi reprezentanţi, la care se adaugă şi dl. Meiţă, director general
INCD URBAN-INCERC. In cursul întălnirii se reiterează disponibilitatea UAT Mun. Turda pentru orice formă a
clădirii CNIPT, amplasabilă în spaţiul dat şi care să primească avizul CZMI Cluj. La sugestia d-nei Bostănescu de
minimizare a intervenţiilor asupra formei CNIPT Turda, UAT Mun. Turda a prezentat CZMI Cluj, întrunită în
ședință de lucru în data de 26 septembrie 2013, situaţia şi impasul în care se află proiectul CNIPT Turda, solicitând
un aviz de principiu pentru o formă semirotundă (soluţie ce urma a fi elaborată tot de către INCD URBAN-INCERC,
dar o soluţie care să se apropie ca impact vizual de cea prezentată în Ghidul solicitantului). Membrii CZMI au opinat
că nu se opun unei alte soluţii, cu condiţia să fie o clădire cu aspect modern, ca și cea avizată anterior, materialele
folosite pentru finisaje să fie piatra și lemnul, acoperișul să nu aibă linie frântă (linia frântă fiind specifică spațiului
rural), iar învelitoarea să fie, obligatoriu, din țiglă (punctul de vedere al CZMI Cluj este anexat prezentei
interpelări).
În acest timp, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Direcţia A.M. pentru P.O.R.,
sub semnătura d-lui director Cătălin Surdeanu, transmite către UAT Mun.Turda două înştiinţări de prelungire a
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termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiei, fără nici o justificare ori argumentaţie (adresele
71762/02.10.2013 şi 89632/06.11.2013, anexate).
Deşi termenul final de soluţionare a contestaţiei, anunţat de AM POR era 10 decembrie 2013, la 21
noiembrie 2013 UAT Mun. Turda primeşte Scrisoare Răspuns Contestaţii cu Nr. 91923/19.11.2013 prin care
MDRAP, Direcţia AM POR consideră contestaţia neîntemeiată şi propune respingerea cererii de finanţare aici
invocate, fără nici o altă argumentaţie în afara celei deja prezentate în Scrisoarea de respingere iniţială, cu toate că
AM POR a solicitat, în cursul luniii octombrie, către INCD URBAN-INCERC un nou punct de vedere care, nu
înţeleg de ce, nu şi-a găsit loc în scrisoarea de răspuns la contestaţie.
Mai trebuie spus faptul că, în cursul lunii iunie a.c., Autoritatea Naţională pentru Turism a adresat un îndemn
scris UAT-urilor eligibile din ţară, printre care şi Municipiului Turda, pentru a pregăti şi depune spre evaluare cereri
de finanţare pentru operaţiunea Crearea CNIPT şi dotarea acestora, menţionând totodată faptul că în luna decembrie
a.c. se va încheia procesul de contractare pentru această operaţiune.
În lumina celor prezentate, apreciez atitudinea reprezentanţilor OI pentru Turism şi AM POR ca lipsită de
profesionalism şi sfidătoare la adresa potenţialilor beneficiari de fonduri structurale din ţară şi vă rog, Domnule Vice
Prim-Ministru, să reanalizaţi cu celeritate admiterea contestaţiei şi revocarea deciziei de neeligibilitate survenită ca
urmare a verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare nr. NV/3/5/5.3/C/825/19.08.2013 –
„Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Turda”, cod SMIS 48628.
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mircea Vicențiu Irimie
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche, finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 4
Stimată Doamnă Ministru,
Supun atenţiei Dumneavostră problema cu care se confruntă Municipiul Turda, județul Cluj – U.A.T. foarte
important pentru colegiul pe care îl reprezint în Camera Deputaților, cu privire la proiectul “Managementul Sitului
Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche”, finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii”, DMI - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management
pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, solicitarea de proiecte nr. 3, cod SMIS 16820, proiect prin
care se intenţionează realizarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0223 Sărăturile Ocna
Veche şi aprobarea lui în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Prin finanțarea amintită s-a realizat Planul de management preconizat, care a fost înaintat Ministerului
Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC), Direcția Biodiversității spre avizare în luna iulie 2012. Planul de
management pentru situl Sărăturile Ocna Veche trebuia să includă identificarea și confirmarea prezenței unor
elemente criteriu care au stat la baza desemnării sitului, respectiv a trei specii (Liparis loeselii, Meesia longiseta,
Serratula lycopifolia) și două habitate (Comunităţi cu salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile
umede şi nisipoase - cod 1310; Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice - cod 1530), care să
beneficieze de măsuri adecvate de conservare.
Ca urmare a studiilor de teren întreprinse în cadrul proiectului pe perioada mai 2011 – iulie 2012, având ca
obiectiv identificarea şi stabilirea atributelor elementelor criteriu asumate în scopul fundamentării Planului de
management, dar şi în urma analizării rezultatelor unor studii ştiinţifice de dată recentă şi luând în considerare
atributele definite în cadrul Manualelor uzuale de interpretare a habitatelor s-a putut stabili faptul că în perimetrul
sitului nu sunt întrunite în totalitate condiţiile ecologice ale prezenţei habitatului 1310, dar s-a putut stabili prezenţa
habitatul 1530* (stări de tranziție); în ceea ce privește speciile criteriu considerate pentru desemnarea sitului de
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importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, nici una dintre specii nu a putut fi identificată în
perimetrul propus spre conservare.
După înaintarea spre avizare a Planului de management invocat UAT Municipiul Turda a purtat
corespondență scrisă cu MMSC, Cabinetul Secretarului General Adjunct și Direcția Biodiversității pentru înglobarea
observațiilor consemnate de d-na Liliana Vârtopeanu, consilierul responsabil cu analiza acestui plan de management
(din cadrul Direcției Managementul Ariilor Naturale Protejate), astfel încât să se ajungă la o formă revizuită, care să
îndeplinească criteriile de avizare.
Întrucât termenul inițial de finalizare a implementării proiectului a fost august 2012, pentru a se realiza
avizarea, în condițiile legii, a Planului de management realizat prin proiect pentru situl Natura 2000 Sărăturile Ocna
Veche s-a recurs deja la două prelungiri ale termenului de implementare, prin intermediul actelor adiționale, ultima
dată de finalizare fiind 31 decembrie 2013.
Fiindu-mi sesizată tergiversarea, fără nici o justificare scrisă, a eliberării, de către Direcția Biodiversității din
cadrul MMSC, a avizului pentru Planul de management a sitului Sărăturile Ocna Veche am avut personal două
întrevederi cu dl. Florian UDREA, Director al Direcției Biodiversității din cadrul M.M.S.C., una în cursul lunii
august și una în cursul lunii septembrie, în care am fost asigurat că lucrurile se vor soluționa.
Mai mult, având în vedere discordanțele între datele vizând elementele criteriu prezente în Formularul de
desemnare a sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche și datele consemnate în fișele de teren ce au stat la baza
elaborării prezentei propuneri a Planului de management despre care s-a vorbit mai sus, Primăria Municipiului Turda
este înștiințată în aprilie 2013, de la Cabinetul Secretarului de Stat Anne JUGĂNARU, că “este necesar ca un for
științific abilitat să valideze informația științifică menționată în planul de management transmis” și, în consecință, se
va solicita un punct de vedere de la Academia Română. Fapt ce se confirmă prin punctul de vedere al Academiei
Române emis la 8 iulie 2013 și înaintat MMSC (document atașat).
În aceste condiții și sub presiunea unui termen foarte strâns de finalizare a proiectului finanțat din POS
Mediu, vă rog să soluționați cu celeritate, până maxim în 6 decembrie 2013, eliberarea avizului pentru propunerea
înaintată a Planului de management pentru situl Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Vicențiu Irimie
***
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe
Numărul medicilor români din Germania
Stimate domnule ministru,
Numărul medicilor străini înregistraţi în Germania s-a dublat în ultimii zece ani, în contextul lipsei de
specialişti germani. Presa germană citează Colegiul Federal de Medicină, care afirmă că anul trecut în Germania erau
înregistraţi 32.548 de medici străini. Mai mult, numărul medicilor străini poate creşte exponenţial, având în vedere că
în Germania mai există aproximativ 12.000 de locuri vacante pentru medici.
Vă întreb respectuos domnule ministru:
1. Misiunile diplomatice române din Germania deţin o statistică a numărului de medici aflaţi în această ţară?(dacă da,
vă rog să mi-o puneţi la dispoziţie)
2. Câţi români se află în prezent în Germania, câţi dintre ei muncesc în legalitate şi câţi beneficiază de ajutoare
sociale?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
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***
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe
Problemele comunităţii românilor din Ucraina
Stimate domnule ministru,
În zona de sud a Ucrainei, pe malul drept al râului Tisa, există comunităţi încă foarte numeroase şi compacte
de români. Aceştia vorbesc limba română, respectă obiceiurile şi tradiţiile româneşti, omagiază toate sărbătorile
importante ale României (Ziua Naţională, sărbătorile religioase, etc.). Foarte mulţi din ei au dublă cetăţenie,
ucraineană şi română. Cu toate acestea, populaţia românească de dincolo de Tisa se confruntă cu cel puţin două
probleme majore.
În primul rând, spre deosebire de alţi cetăţeni străini care au şi cetăţenie română, spre exemplu cei din
Republica Moldova, ucraineenii cu cetăţenie română nu au paşaport românesc care să le faciliteze accesul liber în
România.
În al doilea rând, pentru a intra în România, aceşti oameni trebuie să se adreseze Consulatului Român aflat în
Cernăuţi. Oraşul Cernăuţi este la o distanţă de peste 300 kilometri depărtare de aceste zone populate de români.
Astfel, fiecare persoană care doreşte să călătorească în România, pentru a-şi vizita rudele spre exemplu, trebuie să
străbată cel puţin două drumuri la Cernăuţi, pentru depunerea documentelor şi ridicarea acestora, iar perioada de
acordare a vizei periodice durează între două şi trei săptămâni. Din aceste motive, cetăţenii români din sud-vestul
Ucrainei solicită MAE deschiderea unui nou punct consular în această zonă.
Vă întreb respectuos domnule ministru:
1. Există posibilitatea deschiderii unui nou consulat în Ucraina, în zona locuită preponderent de cetăţenii români?
2. Ce mesaj le pot transmite din partea Ministerului Afacerilor Externe acestor români din Ucraina care vă cer
sprijinul?
3. Există posibilitatea întocmirii de paşapoarte româneşti persoanelor cu cetăţenie română din Ucraina?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
Adresată domnului Nicolae Văcăroiu, preşedintele Curţii de Conturi
Controale efectuate
Domnule Presedinte,
Curtea de Conturi a efectuat în ultimii ani, așa cum era normal, controale care au vizat activitatea Primăriei
Piatra-Neamț și a societăților Consiliului local, în special a firmei PERLA INVEST SRL. În fiecare an Curtea a
sesizat nereguli în administrarea bugetului municipilui și a patrimoniului public cum ar fi: acceptarea la plată a unor
lucrări neefectuate, plata de mai multe ori a aceleiași lucrări, plata unor avansuri peste limita legala, care ulterior nu
au mai fost recuperate, tranzacții efectuate fară să fie însoțite de documente justificative și lista poate continua.
Așa cum o arată ultimele rapoartele pe 2008, 2009, 2010 și 2011, s-au creat prejudicii imense în patrimoniul
municipiului Piatra Neamț. De asemenea, gradul de îndatorare a bugetului local este peste limita legală.
Dată fiind situația, vă rog, domnule Preşedinte, să precizați care au fost măsurile impuse de Curtea de
Conturi, în ultimii ani, Primăriei Piatra Neamț si societății consiliului local SC PERLA INVEST SRL și dacă aceste
măsuri au fost puse în aplicare de cei vizați.
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De asemenea, vă rog, domnule Președinte, să specificați dacă în urma controalelor efectuate au fost
constatate abateri de natură penală și ați sesizat organele abilitate de cercetare.
Vă mulţumesc pentru viitorul răspuns şi vă asigur de toată consideraţia.
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Vasile Cătălin Drăguşanu
***
Adresată domnului Victor -Viorel Ponta, prim-ministrul României
Bugetul Serviciilor Secrete pe anul 2014!
Domnule Prim-ministru,
La această oră, în dezbatere publică s-a aflat proiectul de buget pe anul 2014. Iniţiativa în materie bugetară, o
are, de regulă Guvernul. Bugetul alocat de executiv pentru anul 2014,a fost mult mai generos cu angajaţii serviciilor
secrete. La un simplu studiu al bugetelor pentru salariile structurilor ce alcătuiesc serviciile secrete, se poate observa
foarte clar că acestea sunt mult mai mari decât alte bugete.
Conştientizăm că serviciile secrete au un rol foarte important în ţara noastră şi trebuie stimulate, dar având în
vedere ca trăim într-o ţară democratică, am dori să ştim şi noi cât şi pentru ce primeşte fiecare serviciu în parte,
pentru bunăstarea angajaţilor.Să nu uităm că bugetul de stat reprezintă în România o formă de planificare, atât pe
termen scurt ca urmare a previzionării pe timp de un an a veniturilor şi cheltuielilor publice, cât şi pe termen mediu
prin elaborarea bugetelor-program, mai ales pentru cheltuielile publice de investiţii.
Rolul acestei interpelări este acela de a pune în discuţie şi de a trage un semnal de alarmă cu privire la sumele
alocate diverselor instituţii fără o justificare plauzibilă.
Vă rog, să-mi prezentaţi care este poziţia dumneavoastră şi a Guvernului pe care îl conduceţi faţă de această
situaţie precum şi strategia dumneavoastră pe termen lung privind bugetul acestor instituţii. De asemenea aş dori să
ştiu care ar fi numărul total al acestor angajaţi şi justificarea bugetului pentru fiecare instituţie în parte.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ioan Moldovan
***
Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Stimate domnule viceprim-ministru,
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, iniţiat de către fosta guvernare, nu a avut efectele
scontate, fiind suspectat în repetate rânduri de elemente de fraudă, după cum au afirmat specialişti în domeniu. Au
fost voci care au afirmat că programul respectiv, în valoare de patru miliarde de euro, care doar în câteva judeţe a
trecut de o anumită fază procedurală, a fost o mare risipă de bani publici. Se pare că drumurile finanţate prin acest
program au costat mai mult decât o autostradă, iar lucrurile concrete au lipsit cu desăvârşire.
Potrivit unei măsuri pe care aţi luat-o, PNDI a fost transformat în acest an în Programul Naţional de
Dezvoltare Locală(PNDL), scopul fiind implementarea unor proiecte derulate de autorităţile locale, de la săli de sport
în sate, la drumuri şi aducţiuni de apă.
Vă întreb cu respect domnule viceprim-ministru:
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1. Care a fost stadiul în care aţi găsit proiectele fostului PNDI când aţi preluat Ministerul Dezvoltării, atât la nivel
naţional, cât şi în judeţul Maramureş?
2. Ce nereguli au fost constatate referitor la programul PNDI derulat de fostele guverne şi care au fost măsurile
sancţionatorii dispuse?
3. Care sunt costurile suportate de ministerul pe care în conduceţi pentru realizarea noului program PNDL şi când va
fi acesta finalizat?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei
Restructurarea companiilor de stat
Stimate domnule ministru,
Guvernele din perioada 2009-2012 nu au făcut nicio privatizare, deşi au avut un astfel de calendar. În
schimb, acestea au negociat cu FMI scurtarea listei companiilor de stat ale căror pierderi trebuie avute în vedere la
calculul deficitului bugetar, de la 30 la doar 10 societăţi, prin scoaterea din evidenţe a aeroporturilor şi CET-urilor
locale. Dintre nerealizările fostelor guverne aş aminti eşecul privatizării pe bursă a 9,89% din OMV Petrom, precum
şi vânzarea a 15% din Transgaz şi Transelectrica. Între timp companiile de stat continuă să producă pierderi majore.
Cele 123 de companii de stat sau regii autonome au avut pierderi totale în ultimii ani de peste un milion de euro pe zi,
potrivit calculelor specialiştilor. În acest condiţii, vă întreb dacă ministerul pe care îl conduceţi va reuşi să
restructureze şi să privatizeze companiile de stat ale căror pierderi afectează grav bugetul de stat?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
***
Adresată domnului Dan Coman Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional
şi Investiţii Străine
Coridoarele de transport europene
Stimate domnule ministru,
În cadrul reuniunii inter-ministeriale ”Zilele TEN-T” ce a avut loc la Tallinn, Estonia în perioada 16-18
octombrie, unde dvs aţi reprezentat România, Comisia Europeană a scos regiunea Moldovei de pe harta reţelei transeuropene de transport TEN-T care asigură coeziunea şi fluiditatea acestui sector la nivel european. Coridorul IX,
coridor ce ar fi trebuit să lege Muntenia de Moldova şi mai departe de Republica Moldova se pare că nu mai este pe
lista lucrărilor “de executat”.
Nici autostrada Tg. Mureş – Iaşi – Ungheni nu o aveti in vedere şi asta se vede din analiza Bugetului pe anul
2014, în care ar fi fost bine să prindeţi fonduri pentru refacerea studiului de fezabilitate, pentru dimensionarea corectă
a costurilor pentru execuţia acestei autostrăzi. Abia după refacerea calculelor putem discuta de atragerea unor
investitori străini, poate chinezi, că tot ne-au vizitat recent, pentru realizarea unor parteneriate pentru execuţia
tronsoanelor acestei autostrăzi.
Având în vedere tema semnalată, vă rog, domnule ministru, să precizaţi:
- Cum de Comisia Europeană şi-a schimbat strategia în ceea ce priveste reţeaua TEN-T de pe teritoriul României?
- Care este răspunsul Comisiei Europene, la adresa Dvs., de a schimba traseul secundar din Proiectul Prioritar 7 TENT, pe tronsonul Sibiu – Piteşti, în scopul devierii pe la Braşov?
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- Ce intenţii aveţi pentru autostrada Tg. Mureş – Iaşi – Ungheni?
- Cum vedeţi dezvoltarea reţelei de transport în regiunea Moldova?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Vasile Cătălin Drăguşanu
***
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale
Întârzierea plăţii alocaţiei elevilor care au împlinit 18 ani
Stimate domnule ministru,
Vă aduc la cunoştinţă o problemă pe care mi-au sesizat-o mai mulţi elevi din clasele terminale ale liceelor,
atât din judeţul Braşov, cât şi din alte judeţe ale ţării. La modul concret, unii dintre elevii aflaţi în clasa a XII-a care
au împlinit în vara acestui an vârsta de 18 ani nu au mai primit de aproape o jumătate de an banii aferenţi alocaţiei
acordate pentru copiii care frecventează cursurile. Situaţia este anormală, având în vedere faptul că legea prevede că
alocaţia se acordă elevilor de 18 ani până la terminarea cursurilor liceale.
Având în vedere aspectele semnalate, vă întreb cu respect domnule ministru:
1. Din ce cauză Ministerul pe care îl conduceţi nu a plătit banii cuveniţi elevilor care au împlinit 18 ani?
2. Când se vor plăti totuşi aceşti bani, având în vedere că ne aflăm la sfârşitul anului?
3. Care este situaţia sumelor neplătite acestor elevi, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
***
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale
Sancţiunile acordate de Ministerul Educaţiei pentru acte de imoralitate
Stimate domnule ministru,
Ministerul pe care îl conduceţi a considerat „blândă” decizia Consiliului de Administraţie al Colegiului
„Traian Vuia” din Satu Mare, în cazul profesorului care s-a filmat cu telefonul mobil în timp ce întreţinea relaţii
sexuale cu o femeie în incinta unităţii şcolare. Deşi legea permite chiar desfacerea contractului de muncă al
profesorului respectiv, acesta a fost pedepsit de către Consiliul de Administraţie al liceului doar cu suspendarea pe
trei ani a dreptului de înscriere la concursuri pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau de conducere,
îndrumare şi control, şi o suspendare pe doi ani a dreptului de înscriere pentru obţinerea gradelor didactice.
Având în vedere acest caz, precum şi exacerbarea exemplelor de încălcare a normelor disciplinare din
unităţile de învăţământ româneşti, vă întreb respectuos:
1. Care este strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru descurajarea actelor de indisciplină şi imoralitate
manifestate în unităţile şcolare, atât din partea profesorilor, cât şi a elevilor?
2. Câţi profesori au fost sancţionaţi în acest an în România, în general, şi în judeţul Maramureş, în special, şi pentru
ce abateri?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
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***
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne
Condamnările pentru relaţii sexuale cu minori
Stimate domnule ministru,
În ultima perioadă a crescut îngrijorător numărul minorelor care rămân însărcinate, şi, de cele mai multe ori,
aduc pe lume copii condamnaţi din start ori să fie abandonaţi, ori să aibă o copilărie nefericită. Exemplul unei fete din
Murgeni-Vaslui, aflată la doar 14 ani la a patra sarcină, este extrem de sugestiv pentru situaţia pe care v-o aduc la
cunoştinţă. Iubitul fetei care a născut recent într-un spital din Vaslui, a fost condamnat la doar o lună de închisoare cu
executare, pentru comiterea infracţiunii de relaţii sexuale cu un minor, tânărul de 19 ani fiind cercetat şi pentru
comiterea altor infracţiuni similare.
Vă întreb respectuos:
1.Care sunt pedepsele prevăzute de legea penală pentru relaţii sexuale cu minori şi infracţiuni contra familiei?
2.Câte dosare pentru relaţii sexuale cu minori au instrumentat poliţiştii români în ultimii ani, atât la nivel naţional, cât
şi în judeţul Braşov, şi care au fost rezoluţiile propuse?
3.Cum acţionează MAI pentru diminuarea acestui fenomen îngrijorător?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Diniţă
***
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne
Reorganizarea compartimentelor de ordine publică şi circulaţie ale Poliţiei Române
Stimate domnule ministru,
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat operaţiunea de descentralizare a serviciului poliţienesc în
slujba cetăţeanului, prin transferul de personal şi responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale. CSAT a
aprobat concepţia de reconfigurare a sistemului de ordine publică prin transferul de personal şi responsabilităţi în
coordonarea administraţiei locale, context în care Guvernul va adopta legislaţia necesară pentru transferul de
responsabilităţi în domeniile ordinii publice şi circulaţiei rutiere de la Poliţia Naţională către Poliţia Locală, pentru a
creşte astfel eficienţa acţiunilor de pe teren.
Domnule ministru, vă întreb concret ce presupune acest transfer de autoritate şi responsabilitate, câţi poliţişti
vor pleca din sistem în urma acestuia, precum şi care sunt paşii legislativi în vederea finalizării acestui demers? De
asemenea, vă întreb dacă nu cumva transferul Poliţiei Rutiere şi a celei de Ordine Publică la Poliţia Locală nu se
poate transforma în instrument de presiune şi şantaj la îndemâna primarilor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornelia Negruţ
***
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Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Proiecte edilitare la nivelul Sectorului 4 București
Stimate domnule Viceprim-ministru,
La nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Muncipiului București s-au demarat în cursul anilor 20122013 o serie de proiecte edilitare necesare acestui sector pentru care este nevoie de sprijin financiar și din partea
bugetului de stat. Astfel, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti sunt necesare resurse
financiare în valoare de 60.000.000 lei, defalcate pe obiective de investiţii în curs de execuţie, după cum urmză:
- finalizarea lucrărilor de construcţii aferente zonei de agrement
“ Parcul Orăşelul Copiilor”, în valoare de 15.000.000. lei
- finalizarea lucrărilor de amenajare a zonelor verzi şi a locurilor
de joacă aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în valoare de 30.000.000 lei.
- finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 al
Municipiului Bucureşti, în valoare de 15.000.000 lei.
Vă rog să precizați, prin intermediul programelor care le gestionați pentru sprijinirea proiectelor
administrației locale, ce soluții identificați în sprijinirea finalizării proiectelor enumerate mai sus ?
Vă mulţumesc.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Andrei Claudiu Tănăsescu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene
Fonduri europene pentru crearea și extinderea spațiilor verzi
Stimate domnule Ministru,
Ținând cont de importanța absorbtiei de fonduri europene pentru țara noastră în scopul dezvoltării urbane durabile, vă
solicit să îmi specificați următoarele:
Există posibilitatea contractării de fonduri europene pentru crearea și amenajarea de noi spații verzi în scop
recreativ pentru adulți și copii (parcuri, grădini etc.) cât si pentru extinderea celor existente la nivelul Municipiului
București și în mod special în sectorul 4?
Dacă sunt alocate aceste sume, care este cuantumul lor?
Vă mulţumesc.
Solicit răspuns scris .
Deputat
Andrei Claudiu Tănăsescu
***
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Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Economiei
Situația societății Oltchim
Stimate domnule Ministru,
Problemele cu care se confruntă Oltchim s-au regăsit, în ultimele luni, în agenda decidenților politici însă,
până în prezent, nu s-a găsit nicio soluție viabilă pentru salvarea societății. Mai mult, consider că Guvernul a făcut
eforturi considerabile pentru relansarea activității combinatului, însă soluția cea mai bună pentru ca Oltchim să își
reconsolideze poziția pe piața europeană de profil, constă în atragerea de investitori strategici.
Pe această cale, doresc să vă adresez următoarele întrebări:
1.
Care este planul Ministerului pe care îl coordonați în vederea redresării combinatului Oltchim și implicit a
salvării locurilor de muncă din regiune?
2.
În contextual vizitei recente efectuată de premierul chinez, Li Keqiang, în România s-au pus bazele unor
importante oportunități de cooperare, în special pe plan economic. La sfârșitul Forumului Economic China-Europa
Centrala și de Est, Premierul Victor Ponta a declarat faptul că o delegație de oameni de afaceri chinezi și-a manifestat
interesul față de societatea Oltchim.
Care este, în prezent, statusul discuțiilor cu potențialii investitori chinezi dar și cu alți investitori, în vederea
maximizării potențialului uriaș pe care îl are Oltchim?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Andrei Claudiu Tănăsescu
***
Adresată domnului Gheorghe -Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătății
Situația dozelor de vaccin antigripal existente în prezent și necesare populației în cadrul Campaniei gratuite
de imunizare inițiate de Ministerul Sănătății
Stimate domnule Ministru,
Luna decembrie marchează debutul sezonului rece dar și perioadaîn care crește numărul de cazuri de gripă -o
infecție virală aparent banală dar care, netratată corespunzător, poate produce numeroase alte complicații, mai ales în
rândul copiilor, vârstnicilor, gravidelor și a persoanelor cu boli cronice.
Unul dintre obiectivele strategice, asumate de către Ministerul Sănătății în fiecare an,constă în vaccinarea
antigripalăgratuită a persoanelor cu risc crescut de îmbolnăvire.
Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să-mi precizați următoarele:
1.
Care este stocul de vaccin antigripal existent în prezent? Considerați cădozele existente în prezent pot acoperi
toate solicitările venite din partea cetățenilor și implicit solicitate de către Direcția de Sănătate Publică din fiecare
județ?
2.
Care este data limită până la care estimați că dozele de vaccin antigripal vor ajunge la Direcțiile de sănătate
publică din țară și ulterior către medicii de familie?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Andrei Claudiu Tănăsescu
***

