CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2015
săptămâna 25 – 29 mai 2015

Stimaţi abonaţi,
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în
activitatea dumneavoastră.
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor

I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 25– 29 mai 2015) ..............................................2
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor (sesiunea
februarie - iunie 2015…......................................................…...…............……...…........................................4
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (săptămâna 25– 29 mai
2015).................................................................................................................................................................5
D. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor în săptămâna 25– 29 mai 2015.................6
E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2015......................................................................................................................................8
Anexă.............................................................................................................................................................9
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor.....................................................38
Anexă..........................................................………………………….....…................................................39

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN
CAMERA DEPUTAŢILOR
- Grupul parlamentar al PSD.......................................................................................................................44
- Grupul parlamentar al PNL.......................................................................................................................45

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”.
* Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 17 - 2015
săptămâna 25 – 29 mai 2015

A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 25 mai
În şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 25 mai, au avut loc dezbaterile politice din cadrul „Orei
Guvernului” unde a fost discutată tema „Măsurile luate de Ministerul Sănătăţii pentru asigurarea gărzilor în spitale,
în condiţiile exodului de medici în străinătate”, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD. Invitat a fost ministrul
Sănătăţii, domnul Nicolae Bănicioiu.
La dezbateri au participat domnul deputat Marian Neacşu, liderul Grupului parlamentar al PSD, domnul
deputat Horia Cristian (Grupul parlamentar al PNL) şi domnul deputat Mihai Deaconu (Grupul parlamentar DP).
În aceeaşi zi, domnul deputat Ludovic Orban, liderul Grupului parlamentar al PNL, a anunţat retragerea
moţiunii simple „PSD «curentează» banul public - bonusuri uriaşe, contracte cu dedicaţie şi «secrete de stat» la
Transelectrica”, depusă la Camera Deputaţilor în data de 20 mai, şi redepunerea ei cu data curentă, la solicitarea
domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, urmând ca dezbaterea moţiunii sa fie reprogramată.
Totodată, deputatul neafiliat Niculescu Dumitru, a anunţat că îşi va continua activitatea în cadrul Grupului
parlamentar al PSD, ca membru UNPR.

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 27 mai
Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa de plen de miercuri, 27 mai, prin vot final, următoarele acte
normative:
1.Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (273 voturi pentru);
2.Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2012 -PH CD 51/2015
(268 voturi pentru, 2 împotrivă şi 4 abţineri);
3.Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a
României, aprobat prin Legea nr.35/1990 (Pl-x 362/2015) - lege organică (293 voturi pentru);
4.Proiectul de Lege - Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (PL-x 191/2014) - lege
organică (290 voturi pentru şi 3 abţineri);
5.Proiectul de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (PL-x 230/2015) - lege organică(285
voturi pentru şi o abţinere);
6.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România (Pl-x 582/2014) - lege organică (276 voturi pentru şi 9 abţineri);
7.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (PL-x 51/2015) - lege ordinară (192 voturi pentru, 3
împotrivă şi 86 abţineri);
8.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (PL-x 458/2014) - lege ordinară (280 voturi pentru şi o abţinere);
9.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind
mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014 (PL-x 395/2015) - lege ordinară (284 voturi pentru şi
o abţinere);
10.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) al art.26 din
Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005 (PL-x
38/2015) - lege ordinară (284 voturi pentru şi o abţinere);
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11.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor
fiscale (PL-x 250/2015) - lege ordinară (183 voturi pentru, 91 împotrivă şi 10 abţineri);
12.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea Legii
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL-x 248/2015) - lege ordinară (287 voturi pentru
şi o abţinere);
13.Proiectul de Lege privind standardizarea naţională (PL-x 338/2015) - lege ordinară (289 voturi pentru);
14.Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaci, judeţul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste (Plx 159/2015) - lege ordinară (285 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri);
15.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (PL-x
285/2015) - lege ordinară (292 voturi pentru);
16.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
(PL-x 246/2015) - lege ordinară (288 voturi pentru şi 3 abţineri);
17.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 59/2015) - lege ordinară (289 voturi pentru);
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, în termen de
două săptămâni, următoarele propuneri legislative şi proiecte de legi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice (Pl-x 507/2014) - lege organică;
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti (Pl-x 868/2007) - lege organică;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme (PL-x 57/2015) - lege ordinară.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
(PL-x 122/2014) - lege organică (135 voturi pentru, 139 împotrivă şi 10 abţineri) şi propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari (Pl-x 633/2013) - lege ordinară (129 voturi pentru, 148 împotrivă şi 9 abţineri) nu au întrunit numărul
necesar de voturi pentru adoptare.
În aceeaşi zi, plenul Camerei Deputaţilor a respins Propunerea legislativă privind modificarea art.13 din
Legea audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 353/2015) - lege organică (280 voturi pentru, 8 împotrivă şi 3 abţineri).
Totodată, au fost adoptate Raportul comun înlocuitor al Comisiei pentru agricultură şi Comisiei pentru mediu
privind reexaminarea la cererea preşedintelui României a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006 (286 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 5 abţineri), precum şi Legea privind modificarea şi completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, rexaminată la cererea preşedintelui României (Plx280/2013/2015)- lege organică (281 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 6 abţineri).
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 29 mai 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1155

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

429

1) Dezbătute

392
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

342

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– 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
4) Desesizări
5) Retrase de iniţiatori

389
41
44
101
203
3
0
760
154
580
22
4
19
17
2
7
1

Cele 389 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
114 proiecte de legi initiate de Guvern:
din care:
52 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
28 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
34 proiecte de legi
275 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 119 de legi, dintre care 18 din iniţiativele adoptate in sesiunea
septembrie-decembrie 2014.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de miercuri, 27 mai 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

163
163

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
19

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

16
19
3
14
2

▪ Cele 19 iniţiative legislative votate privesc:
11 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
4 proiecte de legi
8 propuneri legislative

0
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 25 - 29 mai 2015

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

PL-x 51/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

2.

PL-x 458/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

3.

PL-x 38/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2014 privind modificarea
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005

4.

PL-x 250/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale

5.

PL-x 248/2015 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi
completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

6.

PL-x 338/2015 - Lege privind standardizarea naţională

7.

Pl-x 159/2015 - Lege privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor,
localitate-martir a luptei anticomuniste

8.

PL-x 285/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de
cooperare teritorială
PL-x 246/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate

9.
10.

PL-x 59/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România

11.

PL-x 191/2014 - Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

12.

PL-x 230/2015 - Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

13.

Pl-x 582/2014 - Lege pentru completarea articolului 6 din Legea
nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România

14.

Pl-x 280/2013/2015 - Lege privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006
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Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 395/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014

2.

Pl-x 353/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului
nr.504/2002, republicată
Se comunică respingerea proiectului

3.

Pl-x 362/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului
aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:
1.

PL-x 122/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/1992 privind
stema ţării şi sigiliul statului

2.

Pl-x 633/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2015
( situaţie la data de 29 mai 2015 )

În şedinţa din data de 28 ianuarie 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2015, care cuprinde 128 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 102 au fost transmise Parlamentului, dintre care 99 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ şi 3 sunt la Senat
în calitate de primă Cameră sesizată:

Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

7

95

102

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi a
plenului:
0 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
3 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :
3

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE
0
0 - transmise la Senat:
0 - în curs de promulgare:
- legi promulgate:

5
1
1

- transmise la Senat:
10
- respinse definitiv:
42
- în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:

0
1
10
29

52

47

99

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 29 mai 2015)

I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-7)

L
568/2014

Obiectul de reglementare

CD + S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
PLx
412/2014

2

3

L
569/2014

PLx
552/2014
L
466/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-8)

CD + S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor
termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a

Stadiul

Modificare art.3¹ din OUG nr.8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanţă
aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.94/2014, în sensul că voucherele
de vacanţă să fie emise în sistemul online doar începând

S - Adoptat pe
03.12.2014

CD - OZ Plen

Observaţii
Raport de
adoptare în
forma prezentată
de Guvern depus
pe 24.03.2015
(5/Rc/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma prezentată
de Guvern depus
pe 24.03.2015
(6/Rc/ 2015)

Raport de
adoptare cu
amendamente

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
Guvernului
nr.8/2009
privind
voucherelor de vacanţă. (poz. I-b-12)

Obiectul de reglementare

Stadiul

acordarea cu data de 1 ianuarie 2015, deoarece în prezent nu există IND şi MUN
posibilitatea tehnică de emitere în acest sistem.

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

4

PLx
396/2015
L
136/2015

PLx
524/2011

5

L
616/2011

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 96/2003 privind Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. S - Adoptat pe
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 12.02.2015
protecţia maternităţii la locurile de muncă.
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
(poz. II-11)
nr. 25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul CD - OZ Plen
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2010. (poz. I-c-1)

îndeplinirii obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa
de stat membru al Uniunii Europene.

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

MUN şi SAN

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observaţii
admise şi
respinse depus
pe 26.05.2015
(319/R/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat depus
pe 26.05.2015
(321/R/ 2015)

Raport depus pe
25.10.2012

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
525/2011

6

L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj
(poz. I-c-2)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

7

PLx
203/2013
L
241/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

pe anul 2010.

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.

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

2

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Raport depus pe
25.10.2012

Raport depus pe
23.10.2013

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
428/2012

8

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
anul 2011. (poz. I-c-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
413/2013

9

L
546/2013

Obiectul de reglementare

şomaj pe anul 2011.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-5)

Stadiul
CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observaţii

Raport depus pe
23.10.2013

Raport depus pe
25.06.2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
414/2013

10

L
547/2013

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
CD +S
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
OZ Plen
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe Continuarea implementării Legii 263/2010 privind BUG CD + BUG
sistemul unitar de pensii publice.
anul 2012. (poz. I-c-6)
S

Raport depus pe
25.06.2014

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

11

PLx
20/2015
L
603/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind
Modificarea şi completarea unor acte normative, din 05.02.2015
modificarea şi completarea unor acte normative. perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de
(poz. I-a-10)
noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii CD - Procedură de urgenţă: da
Europene.
Suspendat
- Iniţiator: Guvern
18.03.2015
- Cameră decizională: CD

3

Suspendat

Nr.
crt

12

13

14

Nr. înreg.

PLx
235/2015
L
5/2015

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
97/2013

15

L
21/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea
unor măsuri de eficientizare a sistemului de
gestionare a instrumentelor structurale.
(poz. I-a-26)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-24)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-52)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea unor măsuri în vederea implementării unui
proces de reformă a sistemului achiziţiilor publice pentru
a asigura folosirea mai eficientă a fondurilor europene şi
naţionale, precum şi pentru accelerarea procesului de
dezvoltare a infrastructurii economice şi sociale în
România.

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii,
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă
de acţionari şi public.
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 dutyfree, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală.

Stadiul
S - Adoptat pe
11.03.2015

CD Suspendat
29.04.2015

4

Suspendat

S - Adoptat pe
02.04.2012

CD - Retrimis
pe data de
23.10.2012
ECON şi JUR
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe

TDR:

14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
19.03.2013
impozitului asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-55)
CD - BUG şi
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.
- Caracter: ordinar
IND pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR:
22.11.2010

TDR:
11.04.2013

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
105/2013

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-23)

L
440/2012

PLx
223/2014

17

L
168/2013

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

Obiectul de reglementare
Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea
fondurilor publice.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.03.2013

CD - BUG,
MUN şi JUR
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
23.04.2014
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea Modificarea şi completarea unor acte normative dintre
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri care amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi CD - BUG şi
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
fiscal-bugetare. (poz. I-b-53)
JUR
procedură fiscală, precum şi adoptarea unor măsuri fiscal- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
bugetare.
- Iniţiator: Guvern
comun

TDR:
18.04.2013

TDR:
15.05.2014

- Cameră decizională: CD

PLx
467/2014

18

19

L
492/2014

PLx
75/2015
L
718/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal. (poz. I-b-54)

S - Adoptat pe
01.10.2014

CD - BUG
pt. raport

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

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-a-5)

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
CAE
pt. raport

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

5

TDR:
02.03.2015

Nr.
crt

20

21

22

Nr. înreg.

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
371/2015
L
127/2015

PLx
385/2015
L
128/2015

PLx
337/2013

23

L
501/2013

Titlul proiectului de lege

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014
privind piaţa de capital. (poz. I-a-4)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.297/2014 privind
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
intervenţiile
legislative
vizând
eliminarea
unor
obstacolecare împiedică evoluţia pieţei de capital din
România, pentru a continua dezvoltarea unei astfel de
pieţe eficiente şi competitivecu celelalte pieţe de capitaldin
Uniunea Europeană, cu respectarea drepturilor
fundamentale ale investitorilor, prin simplificarea
regimuluiofertelor publice şi al listărilor de acţiuni şi
obligaţiuni, prin eliminarea pragurilor de deţinere a
acţiunilor emise de operatorii de piaţă şi a S:I:F: care
creează blocaje în funcţionarea acestor entităţi şi a unor
prevederi restrictive referitoare la condiţiile de întrunire a
cvorumului şi de adoptare a hotărârilor generale ale
acţionarilor etc.

Stadiul

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

Adoptarea unui nou Cod Fiscal, care, în linii mari,
păstrează orientarea actualei reglementări, ce urmează să
fie abrogată.

Proiect de lege privind Codul de procedură fiscală.
(poz. II-12)

Crearea cadrului legislativ privind Codul de procedură
fiscală, care, în linii mari păstrează vechea structură a
actului normativ, aducându-se în acelaşi timp îmbunătăţiri
prin comasarea unor titluri sau capitole, în scopul
înlesnirii accesului şi înţelegerii cu mai multă uşurinţă de
către persoanele fizice şi juridice cărora li se aplică.

S - Adoptat pe
28.04.2015

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24
noiembrie 2010 cu privire la competenţele diferitelor
Autorităţi europene de supraveghere, precum şi stabilirea
precisă a autorităţilor naţionale competente în domeniu în
scopul informării Autorităţilor europene de supraveghere
în domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG
nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 113/2013.

S - Adoptat pe
25.02.2014

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

6

TDR:
07.04.2015

S - Adoptat pe
27.04.2015

Proiect de lege privind Codul fiscală. (poz. II-13)

Proiect de lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism. (poz. I-b-47)

Observaţii

CD - BUG
pt. raport

CD - BUG
pt. raport

CD - Retrimis
pe 13.05.2015
la BUG şi JUR
pt. raport
comun

TDR:
26.05.2015

TDR:
26.05.2015

TDR:
27.05.2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
57/2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.19/2014
pentru
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme. (poz. I-a-2)

L
475/2014

Obiectul de reglementare

25

26

L
531/2011

PLx
190/2014
L
17/2014

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-40)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD - Retrimis
pe data de
27.05.2015
BUG şi JUR
pt. raport
suplimentar
Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a
noilor dispoziţii europene în domeniul transporturilor
rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale
Regulamentului (CE) nr.1072/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
normele comune pentru accesul la piaţa transportului
rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE)
nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu
autocarul şi autobuzul şi de modificarea Regulamentului
(CE) nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al UE.

ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de
amenajare a terenului aferent acestor imobile.

7

TDR:
10.06.2015

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
07.04.2014
reabilitarea structurilor de primire turistică situate
Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire
în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice,
naţional. (poz. I-b-4)
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare

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

Observaţii

S - Adoptat pe
12.02.2015

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

PLx
656/2011

Stadiul

CD - IND
pt. raport

TDR:
08.02.2013

TDR:
30.04.2014

Nr.
crt

27

28

Nr. înreg.

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale. (poz. I-b-57)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi
completările
ulterioare,
în
sensul
introducerii
clarificărilor necesare astfel încât să fie asigurată
decuplarea formării preţurilor în cadrul pieţei
concurenţiale de formare a preţurilor în cadrul pieţei
reglementate.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2014 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-14)

29

PLx
479/2014
L
484/2014

Observaţii

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015
TDR:
25.02.2015
la IND pt.
raport
suplimentar

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei
electrice şi de echilibrare a Sistemului
electroenergetic national, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare
prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15
MW. (poz. I-b-29)

Stadiul

Stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii
de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a
Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi
operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin
pompaj.

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

8

TDR:
23.10.2014

S - Respins pe
01.10.2014

CD - IND şi
AGRI
pt. raport
comun

TDR:
28.10.2014

Nr.
crt

30

Nr. înreg.

PLx
497/2014
L
488/2014

PLx
537/2014

31

L
596/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programului de transport, în baza cărora se
efectuează serviciile regulate de transport de
persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile
judeţului Ilfov. (poz. I-b-19)

CD - IND,
ADMIN şi
TRSP
pt. raport
comun

Modificarea şi completarea OUG nr.47/2013 privind unele
măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direct finanţaţi din fondurile externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în
domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, aprobată prin
Legea nr.222/2013.

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

32

PLx
578/2014
L
494/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului
nr.238/2004. (poz. I-b-30)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

S - Adoptat pe
24.11.2014

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în
domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
(poz. I-b-13)

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a sistemului
naţional de transport, a dreptului de operarea sistemului
naţional de transport etc., prin încheierea de acte
adiţionale între autoritatea competentă şi titularii
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus
menţionată.

9

TDR:
11.12.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2014

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD Retrimisă pe
18.03.2015 la
IND şi TRSP
pt. raport
suplimentar

TDR:
25.03.2015

Nr.
crt

33

34

35

36

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
725/2010

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.
(poz. I-b-18)

L
514/2010

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
468/2012
L
333/2012

L
21/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele S - Adoptat pe
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 05.02.2015
(poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
162/2014

37

Titlul proiectului de lege

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

autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor
şi realizării unui mediu antreprenorial în cadrul
comunităţilor locale.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier,
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli
privind fixarea încărcăturii în vehicule.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011.
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD - IND şi
JUR
pt.raport
S - Adoptat pe
17.11.2010

CD - TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2010

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 30.10.2013
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
(poz. I-b-39)
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre CD - AGRI şi
- Iniţiator: Guvern
SĂN
privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD
pt. raport comun
S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
01.04.2014
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu CD - AGRI şi
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-51)
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
JUR
normativ în materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
comun

10

TDR:
16.02.2015

TDR:
13.02.2013

TDR:
29.11.2012

TDR:
17.04.2014

Nr.
crt

38

39

40

41

Nr. înreg.
Plx
581/2014
L
414/2014

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
551/2014
L
464/2014

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă - Legea zootehniei.
(poz. I-b-50)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputaţi + senatori
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul
zootehniei.

Stadiul

Observaţii

S - Respins pe
data de
09.12.2014

CD - AGRI
pt. raport
Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului S - Adoptat pe
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 25.02.2015
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu
privind registrul agricol. (poz. I-a-3)
modificările
ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe CD - AGRI şi
- Caracter: ordinar
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, ADMIN
- Procedură de urgenţă: nu
a mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a pt. raport
- Iniţiator: Guvern
efectivelor
de animale.
- Cameră decizională: CD
comun
S - Respins pe
24.10.2005
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-59)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea CD - Retrimis
- Iniţiator: Guvern
pe 18.09.2012 sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
DROM
pt. raport
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi
completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind
S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 03.12.2014
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
(poz. I-b-34)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Caracter: ordinar
CD - ADMIN
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

TDR:
10.02.2015

TDR:
11.03.2015

TDR:
25.09.2012

TDR:
30.12.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

42

PLx
28/2015
L
591/2014

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996, cu S - Adoptat pe
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a
Legii apelor nr.107/1996. (poz. I-a-12)
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu 11.05.2015

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

noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care
derivă din calitaea sa de stat membru al Uniunii
Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate
de nerespectarea legislaţiei europene.

11

CD -MED
pt. raport

TDR:
04.06.2015

Nr.
crt

43

44

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
377/2011
L
10/2011

45

46

L
212/2012

PLx
96/2014
L
658/2013

Stadiul

S - Adoptat pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 04.05.2015
români care lucrează în străinătate. (poz. I-a-16)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, CD - MUN şi
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie,
SAN
- Procedură de urgenţă: nu
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
comun
S - Adoptat pe
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30.10.2012
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor CD - Retrimis
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate pe 27.03.2012 tehnologică. (poz. I-b-41)
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării INV
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără pt. raport
- Caracter: ordinar
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare
- Procedură de urgenţă: nu
suplimentar
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
395/2012

Obiectul de reglementare

Observaţii

TDR:
05.03.2015

TDR:
10.04.2012

a institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
25.09.2012
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
drepturile conexe. (poz. I-b-3)
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi CD - CULT şi
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
completările ulterioare.
18.10.2012
JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
comun

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind S - Adoptat pe
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare,
(poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

în scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a
Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele
judiciare între statele membre.
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24.02.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2014

Nr.
crt

47

Nr. înreg.

PLx
140/2014
L
116/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii
S - Adoptat pe
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării 25.03.2014
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru implementarea altor acte normative.
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-32)
CD - JUR
TDR:
- Caracter: organic
pt. raport
10.04.2014

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

48

PLx
193/2014
L
116/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi omenirii.
(poz. I-b-58)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

49

50

PLx
315/2014
L
217/2014

PLx
391/2014
L
158/2014

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor
şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea
unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.107/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

S - Adoptat pe
08.04.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
30.04.2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind S - Respins pe
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu 03.06.2014
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii
proprietate publică. (poz. I-b-35)
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul
- Procedură de urgenţă: nu
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 CD - JUR
TDR:
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
decembrie 2015.
04.09.2014
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea
penală, precum şi pentru completarea Legii şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010 S - Adoptat pe
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 01.09.2014
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea
nr.286/2009 privind Codul penal.
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii CD - JUR
TDR:
(poz. I-b-33)
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
pt. raport
11.09.2014
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

ulterioare.
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Nr.
crt

51

52

Nr. înreg.

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-a-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării
radicale a procedurii de republicare a actelor normative
în Monitorului Oficial al României, Partea, ca măsură
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea
normelor juridice.

Observaţii

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru
Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în 18.03.2015
privind Codul de procedură penală. (poz. I-a-24)
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul
CD - JUR
- Procedură de urgenţă: da
judiciar pe cauţiune.
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
17.03.2015

TDR:
07.04.2015

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

1

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul educaţiei şi cercetării.
(poz. I-a-27)

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
15.04.2014
S - Oz Plen

- Reexaminare formulată de Preşedintele României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul
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Înscris pe
ordinea de zi

Nr.
crt

2

3

Nr. înreg.

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

PLx
1/2015

4

L
109/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-28)

Observaţii

CD - Adoptat pe
18.10.2011
S - Oz Plen

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

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-22)

Înscris pe
ordinea de zi

CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
(poz. I-b-36)

Stadiul

TDR:
07.05.2013

CD - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 25.02.2015
nr.1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.

S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

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

5

L
169/2014

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului.
(poz. I-a-21)

S - ÎNV
pt.raport

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
12.03.2014

Nr.
crt

6

7

Nr. înreg.

L
352/2014

L
689/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-20)

S - ÎNV
pt.raport

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

CD -

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2014 privind
instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei,
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor
acte normative. (poz. I-a-19)

S - ÎNV
pt.raport

CD -

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

8

PLx
266/2015

Stadiul

Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al
treilea Protocol adiţional dintre Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova,
semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în
baza unui ajutor financiar nerembursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de
România Republicii Moldova, semnat la
Bucureşti la 27 aprilie 2010. (poz. II-25)

CD - Adoptat pe
22.04.2015
S -

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

16

Observaţii

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

Nr.
crt

9

10

Nr. înreg.

PLx
26/2015
L
588/2014

PLx
442/2014
L
291/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind stimularea investitorilor
individuali - business angels agricol.
(poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului,
stabilirea unor măsuri de eficientizare a
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în
condiţii de profitabilitare a activităţii
operatorilor economici cu capital de stat, pentru
exercitarea
drepturilor
şi
îndeplinirea
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a
statului la anumiţi operatori economici, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-b-8)

Obiectul de reglementare
Stimularea fiscală a investitorilor individuali - business
angels, în vederea realizării de investiţii în IMM-urile
nou înfiinţate, prin acordarea unor facilităţi fiscale, ca
urmare a dobândirii de părţi sociale şi a acordării de
împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum
sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare, cu
îndeplinirea unor condiţii cumulative, atât de către
investitorul individual, cât şi de împrumutul acordat de
acesta din urmă.

Adoptarea
unor
măsuri
privind
înfiinţarea
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului prin reorganizarea Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în industrie şi prin
preluarea unor activităţi de la Departamentul pentru
Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, pentru asigurarea
finanţării activităţii Departamentului pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru
eficientizarea activităţii de privatizare, în vederea
dezvoltării activităţii economice cu capital majoritar de
stat în domeniul energiei.

Stadiul

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptată pe
29.04.2015

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - Adoptat pe
29.04.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
13.05.2015

La promulgare
din data de
13.05.2015

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

11

PLx
27/2015
L
589/2014

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri
S - Adoptat pe
în domeniul promovării producerii energiei
05.02.2015
Aprobarea
unor
măsuri
în
domeniul
promovării
electrice din surse regenerabile de energie.
producerii
energiei
electrice
din
surse
regenerabile
de
(poz. I-a-11)
CD - Adoptat pe
energie.
- Caracter: ordinar
06.05.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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La promulgare
din data de
13.05.2015

Nr.
crt

12

13

14

15

Nr. înreg.

PLx
475/2014
L
460/2014

PLx
1/2011
L
415/2011

PLx
436/2014
L
567/2014

PLx
229/2015
L
3/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru completarea art.55 din
Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul S - Adoptat pe
30.09.2014
de taxi şi în regim de închirirere. (poz. I-b-25)
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi

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

juridice care efectuează transport public de persoane cu
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din
lege.

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-23)

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

La promulgare
din data de
18.05.2015

CD - Adoptat pe
17.05.2011
S - Adoptat pe
18.05.2015

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.
(poz. I-b-42)

CD - Adoptată pe
06.05.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
28.05.2015

S - Adoptat pe
27.04.2015
Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul
silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

CD - Adoptată pe
20.05.2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul
înregistrării în registrul comerţului.
(poz. I-a-25)

S - Respins pe
04.03.2015

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

CD - Adoptat pe
20.05.2015

18

La SG din data
de 25.05.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

PLx
51/2015
L
598/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.63/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea unor acte normative
12.02.2015
Modificarea şi completarea unor acte normative din
din domeniul agriculturii. (poz. I-a-14)
domeniul agriculturii.
- Caracter: ordinar
CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: da
27.05.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

17

18

19

PLx
458/2014
L
403/2014

PLx
38/2015
L
482/2014

PLx
191/2014
L
17/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-b-11)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2014 privind modificarea
alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind
transportul pe căile ferate din România, aprobat
prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2005.
(poz. I-a-13)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
intervenţiile
legislative
vizând
alinierea
legislaţieinaţionale de profil la normele europene
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene.

S - Adoptat pe
30.09.2014

Modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind
transportul pe căile ferate din România, aprobat prin
Ordonanţa Guvernului nr.7/2005, republicată, în sensul
stabilirii unei noi limite maxime a daunelor-interese care
pot fi acordate, aceasta fiind stabilită la echivalentul în
lei a sumei de 190000 de euro.

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
27.05.2015

S - Respins pe
Proiect Legii viei şi vinului în sistemul
Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 08.04.2014
organizării comune a pieţei vitivinicole.
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea
(poz. I-b-49)
originii, comercializarea şi controlul
produselor CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: nu
vitivinicole,
în
acord
cu
normele
europene.
27.05.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
109/2014

20

L
517/2013

Proiect de Lege pentru modificarea şi
S - Adoptat pe
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
03.03.2014
Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
fiscal. (poz. I-b-48)
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
CD - Respins pe
- Iniţiator: Guvern
11.02.2015
- Cameră decizională: CD
19

Respins
definitiv pe
11.02.2015

Nr.
crt

21

22

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
441/2014

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.38/2014 pentru completarea
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere
de protecţie. (poz. I-b-43)

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a
face posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora
în toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor
de comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca
parazăpezi biologice.

L
427/2014

PLx
419/2014
L
261/2014

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
16.09.2014

CD - Adoptată pe
03.02.2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
S - Adoptată pe
a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi
Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Codul fiscal, in sensul scutirii de impozit a profitului 09.09.2014
fiscal. (poz. I-b-45)
investit in echipamente tehnologice folosite in scopul
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
desfăşurării de activităţi economice.
03.02.2015
- Iniţiator: Guvern

Legea nr.
14/2015

Legea nr.
15/2015

- Cameră decizională: CD

23

PLx
529/2014
L
753/2014

Lege pentru aprobarea Contractului de
finanţare dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei
bugetului de stat la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la
Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a
amendamentului convenit prin Contractul de
finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la
Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de
finanţare dintre România şi Banca Europeană
de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei
bugetului de stat la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la
Bucureşti la 24 decembrie 2013. (poz. I-a-6)

CD - Adoptată pe
09.12.2014
S - Adoptată pe
12.02.2015

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul
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Legea nr.
18/2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
193/2011

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia
consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor privind dobândirea dreptului de
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau
a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe
termen lung privind dobândirea unor beneficii
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.
(poz. I-b-7)

L
220/2011

Obiectul de reglementare

Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de
vacanţă, precum şi
la ăncheierea şi executarea
contractelor de schimb.

Stadiul

S - Adoptată pe
18.04.2011

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Observaţii

Legea nr.
25/2015

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

PLx
68/2014

25

L
15/2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri
bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2006
privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului. (poz. I-b-2)

Adoptarea unor măsuri bugetare, în scopul diminuării
eforturilor financiare mari pentru producătorii de
energie termică şi electrică pentru achiziţionarea
combustibilului şi al necesităţii asigurării consumului de
energie electrică.

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

26

PLx
482/2014
L
457/2014

Lege pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor
art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a
acestora. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din OG
41/1998 până la data de 1 ianuarie 2016. Art. 4
stabileşte actualizarea taxelor în lei datorate de
persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile
legale de protecţie a obiectivelor de proprietate
industrială, la nivelul cursului valutar al BNR,
actualizare care va opera începând cu anul 2017.

21

S - Adoptată pe
18.02.2014
Legea nr.
29/2015

CD - Adoptată pe
11.02.2015

S - Adoptată pe
01.10.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Legea nr.
31/2015

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
461/2014

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii
pentru Administrarea Activelor Statului.
(poz. I-b-5)

L
461/2014

PLx
288/2014

28

L
172/2014

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

Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007
privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi
armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor.
(poz. I-b-1)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

29

30

PLx
169/2014
L
167/2014

Plx
575/2014
L
487/2014

Obiectul de reglementare
Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent
cît mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din
titluri executorii.
Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, în
vederea clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura
o transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai
2005 privind practicile comerciale neloiale ale
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori
şi de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului,
a Directivelor 97/7/CE , 98/27/CE şi 2002/65/CE ale
Parlamentului European şi ale
Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului („Directiva privind practicile
comerciale neloiale”) , din perspectiva consolidării
acestor reglementări, în raport cu răspunderile care
revin României în calitate de stat membru al Uniunii
Europene.

Stadiul
S - Adoptată pe
30.09.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2014 privind înfiinţarea
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (poz. I-b-31)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

completările ulterioare. Prin proiect se prevede că
funcţia de inspector general al Inspectoratului General
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de
stat.

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale, ca instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează.

22

Legea nr
32/2015

S - Adoptată pe
03.06.2014

CD - Adoptată pe
11.02.2015

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din
Legea nr.218/2002 privind organizarea şi Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea S - Adoptată pe
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 15.12.2014
funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-28)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

CD - Adoptată pe
25.02.2015

S - Adoptată pe
08.12.2014

CD - Adoptată pe
25.02.2015

Legea nr.
33/2015

Legea nr.
40/2015

Legea nr.
43/2015

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
365/2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor
operatori economici din industria de apărare şi
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.
(poz. I-b-10)

L
329/2014

PLx
67/2014

32

33

L
12/2014

PLx
538/2014
L
602/2014

PLx
719/2010

34

L
492/2010

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea
unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor
acte normative. (poz. I-b-44)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor
bugetare înregistrate de unii operatori economici din
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale
principale şi accesorii datorate bugetului general
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscalbugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni
a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la
care statul este acţionar unic sau majoritar.

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole,
amânarea termenului de intrare în vigoare a accizei
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin
mijloace electronice.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
pentru" Societatea Complexul Energetic
Hunedoara" -S.A. (poz. I-b-17)

Stadiul

S - Adoptată pe
24.06.2014

CD - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptat pe
25.02.2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
S - Adoptată pe
nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri
17.11.2010
pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii
Europene care armonizează condiţiile de Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile CD - Adoptată pe
comercializare a produselor. (poz. I-b-22)
de comercializare a produselor.
25.02.2015
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Legea nr.
45/2015

S - Adoptată pe
17.02.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

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

Observaţii

Legea nr.
46/2015

Legea nr.
47/2015

Legea nr.
50/2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
166/2012

35

L
26/2012

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei
Uniunii Europene care armonizează condiţiile
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012.
de comercializare a produselor.
(poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

36

PLx
474/2014
L
459/2014

37

L
331/2014

PLx
240/2014

38

L
231/2013

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri
pentru completarea reţelei sanitare proprii a
Ministerului
Transporturilor
şi
pentru
aprobarea unor măsuri financiare. (poz. I-b-38)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

CD - Adoptată pe
25.02.2015

Legea nr.
55/2015

Legea nr.
59/2015

lege.

Trecerea unor spitale din subordinea Ministerului
Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor,
precum şi reglementarea posibilităţii alocării, în anul
2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, ordonatorilor principali de credite, a unor
sume pentru finanţarea unor cheltuieli din bugetul
aprobat.

S - Adoptată pe
02.09.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind S - Adoptată pe
28.04.2014
art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în sensul acordării unei reduceri a nivelului accizelor
fiscal. (poz. I-b-46)
faţă de nivelul standard pentru motorina utilizată drept CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
carburant pentru transportul rutier de mărfuri şi de 11.03.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

S - Adoptată pe
21.05.2012

Lege pentru completarea art.55 din Legea
Completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în S - Adoptată pe
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi regim de taxi şi în regim de închiriere, în sensul 01.10.2014
şi în regim de închirirere. (poz. I-b-26)
sancţionării contravenţionale a persoanelor fizice şi
- Caracter: ordinar
juridice care efectuează transport public de persoane cu CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
un autoturism fără respectarea prevederilor art.7 din 04.03.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
394/2014

Stadiul

persoane, exclusiv transportul public local de călători.
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Legea nr.
62/2015

Legea nr.
63/2015

Nr.
crt

39

40

Nr. înreg.

PLx
103/2013
L
46/2013

PLx
476/2014
L
463/2014

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea
reţelei sanitare proprii a Ministerului
Transporturilor şi pentru modificarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii. (poz. I-b-37)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.5/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de
derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire
instituţională finanţate de Uniunea Europeană,
pentru care România are calitate de donator de
asistenţă tehnică. (poz. I-b-15)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

41

PLx
596/2014
L
594/2014

Lege pentru modificarea Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri.
(poz. I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi din subordinea
Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului
Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate
a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de
către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate a
Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări
de sănătate judeţene, după caz.

Modificarea şi completarea OUG nr.196/2008 privind
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de
Uniunea Europeană, pentru care România are calitate
de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.168/2009 , cu modificările
ulterioare.

Modificarea modificarea Decretului-Lege nr.118/1990,
republicat, cu completările ulterioare, în sensul
majorării cuantumului indemnizaţiilor compensatorii ce
revin deţinuţilor politici din închisorile comuniste,
persoanelor persecutate politic sau celor deportate.

25

Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
25.03.2013

CD - Adoptată pe
11.03.2015

S - Adoptată pe
01.10.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

S - Adoptată pe
15.12.2014

CD - Adoptată pe
11.03.2015

Legea nr.
67/2015

Legea nr.
68/2015

Legea nr.
69/2015

Nr.
crt

42

Nr. înreg.

PLx
548/2014
L
234/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru întărirea disciplinei financiare
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în
numerar şi pentru modificarea şi completarea
S - Adoptată pe
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Adoptarea unor măsuri în vederea combaterii evaziunii 02.12.2014
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar.
moderne de plată. (poz. I-b-56)
CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
11.03.2015

Observaţii

Legea nr.
70/2015

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

43

44

PLx
93/2015
L
2/2015

PLx
55/2015
L
470/2014

Lege privind administratorii de fonduri de
investiţii alternative. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
2011/61/UE aParlamentului European şi a Consiliului
din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de
investiţii alternative şi de modificare a Directivelor
2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr.
1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010, în vederea
reglementării cadrului legal privind administratorii de
fonduri de investiţii alternative, prin instituirea
obligaţiei de autorizare de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF), în termen de 12 luni de
la intrarea în vigoare a legii a tututror administratorilor
fondurilor de investiţii alternative aflaţi în prezent în
afara sferei de incidenţă a legislaţiei pieţei de capital,
precum şi prin instituirea unor obligaţii de transparenţă
şi raportare în sarcina administratorilor AOPC, aflaţi în
prezent sau în afara sferei de incidenţă a pieţei de
capital.

S - Adoptată pe
25.02.2015

CD - Adoptată pe
18.03.2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
S - Adoptată pe
nr.14/2014 pentru modificarea şi completarea
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 12.02.2015
privind privatizarea societăţilor. (poz. I-a-9)
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
modificările şi completările ulterioare.
18.03.2015
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Legea nr.
74/2015

Legea nr.
75/2015

Nr.
crt

45

46

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
74/2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal şi a altor acte normative.
(poz. I-a-31)

L
750/2014

PLx
535/2014
L
493/2014

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea şi
compleatrea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

47

48

PLx
39/2015
L
590/2014

PLx
19/2015
L
601/2014

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului,
precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din
Legea nr.364/2004 privind organizarea şi
funcţionarea poliţiei judiciare. (poz. I-a-15)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal şi a altor acte normative prin care sunt
reglementate măsuri speciale pentru impozitarea unor
activităţi, precum şi modificarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.

Modificarea şi completarea OUG nr.66/2011privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
în scopul flexibilizării nivelului corecţiilor în raport de
Ghidul aprobat prin Decizia CE nr.C(21031)9527/19
decembrie 2013.

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, urmărindu-se respectarea Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014, prin care au fost
declarate neconstituţionale prevederile art. 59 alin.(2),
art.60 alin.(1) şi ale art.62 alin.(3), precum şi stabilirea
sistemului de recompese.

Stadiul
S - Adoptată pe
18.02.2015

CD - Adoptată pe
25.03.2015

S - Adoptată pe
02.12.2014

CD - Adoptată pe
25.03.2015
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Legea nr.
77/2015

Legea nr.
79/2015

S - Adoptată pe
05.02.2014

CD - Adoptată pe
25.03.2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de S - Adoptată pe
Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, ca program guvernamental, care are ca 05.02.2014
obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la
autoturisme noi. (poz. I-a-30)
achiziţia unui autoturism nou prin contractare ade
- Caracter: ordinar
credite garantate de stat, în scopul stimulării cumpărării CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
01.04.2015
autoturismelor mai puţin poluante.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

Legea nr.
81/2015

Legea nr.
88/2015

Nr.
crt

49

50

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
227/2015

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism
în România. (poz. I-a-17)

L
4/2015

PLx
23/2015
L
607/2014

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.72/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.66/2014 privind
aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi. (poz. I-a-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în
România, intervenţiile legislative vizândclasificarea
tipurilor de cazare în structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare.

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului
de stimulare a cumpărării de autoturisme noi,
intervenţiile legislative vizând facilitarea implementării
Programului, atât de către F.N.G.C.I.M.M., cât şi de
către instituţiile finanţatoare.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptată pe
04.03.2015

CD - Adoptată pe
01.04.2015

Legea nr.
93/2015

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptat pe
06.05.2015

Legea nr.
116/2015

LEGENDA
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 transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
16. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
17. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 29 mai 2015)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 27 avize.
Cele 18 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

9
9

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

1
2
15

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 588 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 77 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 42 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2015.
II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 1880 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

332



rapoarte suplimentare

134

107

42



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

10

771

725

384

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 25 - 29 mai 2015
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.290/2015

Plx.304/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din
cesiunea creanţelor bancare

20 parlam.
respinsă
de Senat

26.05.2015

Raport de respingere
(331/R din 28.05.2015)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia
pentru muncă

1 parlam.
respinsă
de Senat

28.04.2015

Raport de respingere
(332/R din 28.05.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(319/R din 26.05.2015)

1 dep.
respinsă
de Senat

21.04.2015

Raport de respingere
(323/R din 27.05.2015)

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.552/2014

1

2

Plx.339/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă –
raport comun cu comisia pentru muncă
- prioritate legislativă
Propunere legislativă pentru completarea art.39, art.294 din OUG
nr.34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii – raport comun cu comisia
juridică

3

4

PLx.132/2015

PLx.94/2015

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii

1 senator
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(324/R din 27.05.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisia pentru
administraţie

7 parlam.
adoptat de
Senat

24.03.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(329/R din 28.05.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.280/2013/
2015

Plx.280/2013/
2015

Plx.106/2015

Denumirea proiectului

Raport de admitere a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(320/R din 26.05.2015)
Raport de admitere a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(320/RS din
27.05.2015)

Reexaminare – Lege privind modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru mediu

26.05.2015

Reexaminare – Lege privind modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru mediu

26.05.2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea
fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi
acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderilor
economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un
incident de mediu

8 parlam.
respinsă
de Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(322/R din 27.05.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(325/R din 27.05.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.192/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
apărării împotriva incendiilor – raport comun cu comisia pentru
apărare

Guvern
adoptat de
Senat

2

3

PLx.94/2015

PLx.407/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisia pentru industrii

7 parlam.
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(329/R din 28.05.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 10 parlam.
Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi adoptat de
rurale
Senat

26.05.2015

Raport de respingere
(330/R din 28.05.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx.280/2013/
2015

2

Plx.280/2013/
2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Reexaminare – Lege privind modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru agricultură

26.05.2015

Reexaminare – Lege privind modificarea şi completarea Legii 10 parlam.
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport respinsă
de Senat
comun cu comisia pentru agricultură

26.05.2015

Raport de admitere a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(320/R din 26.05.2015)
Raport de admitere a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(320/RS din
27.05.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.552/2014

1

2

PLx.396/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014
pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă –
raport comun cu comisia pentru industrii
- prioritate legislativă
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă – raport comun cu comisia pentru sănătate
- prioritate legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(319/R din 26.05.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

26.05.2015

Raport de adoptare
(321/R din 26.05.2015)

Iniţiator

3

4

PLx.643/2013

Plx.304/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 23 parlam.
nr.76/2002 privind sistemul de asigurărilor pentru şomaj şi stimularea respinsă
forţei de muncă
de Senat

12.05.2015

Raport de respingere
(71/RS1 din
27.05.2015)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia
pentru buget

1 parlam.
respinsă
de Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(332/R din 28.05.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia
juridică

1 senator
adoptat de
Senat

05.05.2015

Raport de respingere
(318/R din 25.05.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă – raport comun cu comisia pentru muncă
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

26.05.2015

Raport de adoptare
(321/R din 26.05.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia
pentru sănătate

1 senator
adoptat de
Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(318/R din 25.05.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.39, art.294 din OUG
nr.34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii – raport comun cu comisia
pentru industrii

1 dep.
respinsă
de Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(323/R din 27.05.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2015
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Guvern
adoptat de
Senat

26.05.2015

Raport de adoptare
(326/R din 28.05.2015)

VII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.314/2015

PLx.396/2015

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.314/2015

Plx.339/2015

PLx.284/2015

4

5

Plx.285/2014

Plx.260/2015

Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile
dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii
publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor publice locale

153
parlam.
respinsă
de Senat

26.05.2015

Raport de respingere
(327/R din 28.05.2015)

Propunere legislativă privind intabularea patrimoniului aparţinând
unităţilor administrativ – teritoriale, autorităţilor şi instituţiilor publice

1 senator
respinsă
de Senat

26.05.2015

Raport de respingere
(328/R din 28.05.2015)

IX. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.192/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al
apărării împotriva incendiilor – raport comun cu comisia pentru
administraţie

Guvern
adoptat de
Senat

24.03.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(325/R din 27.05.2015)

X. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.384/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru completarea Legii 96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

256
parlam.

Data
dezbaterii

Observaţii

12.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(9/RCS din
28.05.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al PSD

 Întrebări

Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României
Domnule Prim-ministru,
Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, domnul Constantin Jujan are la dispoziţie Corpul
de Control al directorului general, pentru a verifica legalitatea operaţiunilor economice desfăşurate în cadrul
complexului .
Întrucât există suspiciunea că domnul director general Constantin Jujan, foloseşte Corpul de Control al
directorului general al CEH în interes personal şi pentru răzbunări politice, vă rog domnule Prim-ministru , să îmi
puneţi la dispoziţie toate anchetele dispuse de domnul director general al Complexului Energetic Hunedoara,
începând cu data de 18 februarie 2015 şi pînă în prezent.
Cu deosebită consideraţie.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Cornel-Cristian Resmeriţă
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Stimată Doamnă Ministru,
Vă rog să precizaţi când şi dacă se va mări indicele social de referinţă ?
Solicit raspuns scris şi oral.
Vă mulţumesc !
Deputat
Florin Costin Pâslaru
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
Partidul Naţional Liberal, între trecut şi viitor: 140 de ani de istorie în beneficiul românilor
Săptămâna trecută am avut onoarea să particip, împreună cu mai mulţi colegi, la Concertul Aniversar de la
Opera Română organizat cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.
Alături de preşedintele României, Klaus Iohannis, de importanţi oameni de cultură, jurnalişti şi reprezentanţi
ai unor instituţii din mediul socio-economic, am petrecut o seară cu adevărat specială, când, cu emoţie, am
rememorat momente importante din istoria Partidului Naţional Liberal, înfiinţat la data de 24 mai 1875.
Istoria Partidului Naţional Liberal a fost strâns legată, de-a lungul celor 140 de ani, de istoria modernă a
României. Liberalii au răspuns întodeauna aşteptărilor venite din partea românilor, folosindu-se de toate mijloacele
necesare pentru ca statul român să rămână sincronizat, chiar şi în situaţii istorice defavorabile, statelor Europei
Occidentale. Modernizarea instituţională a statului român, etapele de progres economic, toate acestea sunt legate de
guvernările liberale şi de oamenii care s-au aflat la conducerea acestui partid.
La 140 de ani de la înfiinţarea sa, putem spune cu mândrie că PNL este partidul Independenţei României şi al
Marii Uniri, dar şi al multor reforme constituţionale. De asemenea, Partidul Naţional Liberal este cel care a sprijinit,
după 1990, democratizarea României şi accederea ei în structurile europene şi euroatlantice.
Partidul Naţional Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din România, membru cu drepturi depline
al celei mai mari familii politice europene, susţinând ideile, valorile şi soluţiile liberale. Momentul aniversării a 140
de ani de existenţă este special şi prin faptul că el coincide cu mandatul primului preşedinte liberal din istoria
României, Klaus Iohannis.
Astăzi, la ceas de sărbătoare, noi, cei care facem parte din Partidul Naţional Liberal, suntem mândri de
trecutul nostru şi încrezători în viitorul pe care încercăm să îl facem cât mai bun pentru toţi românii. La mulţi ani,
PNL!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
PSD şi Guvernul Ponta izolează judeţul Suceava!
Domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
După cum spune vorba românească, de la promisiuni la fapte este cale lungă! Însă cu PSD la Guvernare şi
la conducerea Consiliului Judeţean Suceava, calea devine nesfârşită, iar fapta rămâne la stadiul de promisiune eternă!
Cum este posibil ca aeroportul din Salcea, judeţul Suceava, să fie şi la această dată nefuncţional, în
condiţiile în care fostul ministru al Transporturilor, domnul Dan Şova, declara, exact acum un an de zile, că acesta va
fi cu siguranţă redeschis încă de anul trecut?!
Aeroportul Salcea-Suceava a fost închis pentru modernizare începând din 13 ianuarie 2014, lucrările fiind
realizate printr-un proiect de 105 milioane de lei din fonduri europene, iar de atunci şi până în prezent, preşedintele
Consiliului Judeţean Suceava, împreună cu miniştrii PSD de resort şi cu Premierul Ponta, care a şi vizitat şantierul
aeroportului, au dat, rând pe rând şi de prea multe ori, asigurări că lucrările vor fi finalizate curând, iar aeroportul
Suceava va fi operaţional, ba din noiembrie 2014, ba din februarie 2015, iar mai nou, cândva, pe la vară…
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Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, domnul Cătălin Nechifor, a afirmat recent, în cadrul unei
analize solicitate de către consilierii noştri judeţeni liberali, referitoare la stadiul implementării proiectului de
modernizare a Aeroportului Suceava, că prima cursă va ateriza la Suceava, în 1 august anul acesta.
Dar cum aţi mai putea oare, domnilor din PSD, să aveţi vreun dram de credibilitate în faţa sucevenilor,
dacă nimic din ceea ce promiteţi nu respectaţi vreodată şi dacă toate termenele avansate chiar de persoanele
dumneavoastră, cei responsabili de finalizarea acestui proiect, atât de important pentru dezvoltarea Sucevei, au rămas
doar vorbe în vânt şi până la această oră?!
Mai mult decât atât, după ce că judeţul Suceava nu are acces la cursele aeriene de aproape doi ani - deşi
acesta este unul dintre marile judeţe de graniţă cu Estul Europei, dar şi unul cu un potenţial turistic uriaş -, rămâne,
din păcate, prin "bunăvoinţa" guvernanţilor PSD şi blocat, din punctul de vedere al modernizării infrastructurii!
Cu ce au greşit sucevenii şi întreaga Bucovină, domnilor din Guvernul Ponta?! Pe ce criterii aţi stabilit
dumneavoastră, domnule Ministru al Transporturilor, că Paşcaniul merită autostradă, iar Suceava se încadrează doar
la câteva bucăţele de drum expres, dacă pe lista de proiecte prioritizate pentru autostrăzi din Master-Planul General
de Transport Bacău-Paşcani a urcat chiar în top, fiind acum pe locul doi, iar Sucevei îi revine doar un umil loc cinci
în lista de proiecte pentru drumuri expres şi, bineînţeles, fiind legată de un drum dinspre "marele" Paşcani?!
Să înţelegem şi noi, sucevenii, din acest demers al Guvernului Ponta, că prioritizări, în accepţiunea
dumneavoastră, domnilor guvernanţi, înseamnă doar ambiţiile personale ale unor baroni PSD în detrimentul
românilor??? Vă mulţumesc!
Deputat
Ştefan Alexandru Băişanu
***
Voi încerca să semnalez , pe această cale, o situaţie care, în opinia mea, ar trebui rezolvată de urgenţă, cu atât
mai mult cu cât, în calitate de deputat, am primit nenumărate sesizări şi petiţii în această direcţie, de la primarii şi
cetăţenii din circumscripţia în care se află colegiul pe care am fost ales.
Este vorba despre Regulamentul Parcului Natural Defilelul Mureşului Superior şi publicat pe site-ul
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Din lecturarea proiectului Regulamentului rezultă numai interdicţii pentru toate activităţile, inclusiv în limita
intravilanului, limitarea şi îngrădirea dreptului de proprietate asupra tuturor categoriilor de terenuri: arabil, fâneţe,
păşuni şi păduri proprietate personală, care afectează grav viaţa locuitorilor.
Acest Regulament elaborat de către Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, în calitate de administrator al
Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, exprimă de fapt interesele acestui ocol privat, fără a lua în considerare
interesele comunităţii locale din cele patru localităţii, respectiv Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Stânceni.
Consider că toate aceste reglementări sunt abuzive, ilegale şi care limitează şi îngrădesc în mod grav dreptul
la proprietatea personală. Aşadar, cer de urgenţă amendarea acestui Regulament, astfel încât, convieţuirea om natură
să rămână nealterată.
Din întâlnirile şi adunările cu administraţiile locale şi cu cetăţenii care locuiesc pe raza Defileului
Mureşului Superior, am constatat un comportament abuziv al administratorului Parcului Natural Defileul Mureşului
Superior, respectiv al conducerii Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni prin şeful de ocol, inginer Melles Elod. Am
constatat faptul că majoritatea cetăţenilor şi administraţiilor locale nu au fost informate asupra modului de dobândire
a administraţiei parcului de către un ocol silvic privat cu sediul în alt judeţ în condiţiile în care pe raza administrativă
a parcului suprafaţa fondului forestier este administrată de către Direcţia Silvică Tîrgu Mureş! Deasemenea cetăţenii
consideră că drepturile lor de proprietate le-au fost încălcate în mod abuziv şi consideră că modul prin care a fost dat
în administrare acest parc Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni în detrimentul Direcţiei Silvice Tîrgu Mureş a fost
unul nelegal şi abuziv.
Apariţia pe site-ul MMAP a Regulamentului Parcului Natural Defilelul Mureşului Superior a creat în
zonă o tensiune şi o agitaţie extrem de periculoasă, iar cetăţenii au nevoie de câteva răspunsuri şi lămuriri. Din
această cauză, este absolut necesar de a verifica şi corecta anumite aspecte care au fost semnalate de către
administraţiile locale şi cetăţenii din zonă.
Sintetizând cele prezentate mai sus, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor trebuie să dea un
răspuns pertinent şi obiectiv următoarelor:
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1.
Pe ce bază a fost atribuit în administrare Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni în detrimentul
Direcţiei Silvice Tîrgu Mureş, Parcul Natural Defileul Mureşului Superior şi siturile Natura 2000 Defileul Mureşului
Superior şi Călimani-Gurghiu, atâta timp cât capacitatea tehnico-economică a Direcţiei Silvice este net superioară?
2.
Dacă a verificat obligaţiile şi drepturile părţilor care rezultă din prevederile contractului de
administrare a parcului natural?
Cu speranţa că intervenţia obiectivă a instituţiilor statului va lămuri multe aspecte din cele prezentate,
vă mulţumesc!
Deputat
Cristian Chirteş
***
Mândri că suntem români!
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Ieri am întâlnit, în plenul Camerei, încă un episod din tristul serial al schizofreniei de partid şi de stat.
Urmând exemplul şefului lor de partid, deputatul şi premierul Victor Viorel Ponta, domnii deputaţi membri ai
Partidului Social Democrat s-au dedublat. Mai întâi, în declaraţia făcută în plen în numele grupului parlamentar PSD,
au afirmat, cu subiect şi predicat, că sunt de acord cu iniţiativa legislativă a deputatului PNL Grigore Crăciunescu,
iniţiativă legislativă care reintroducea coroana regală pe stema de stat a României. După care, la nici două ore
distanţă, majoritatea lor, la indicaţia liderului de grup, au votat împotriva legii pe care mai înainte o susţinuseră.
Probabil că domniile lor vor găsi destule justificări personale şi de grup, ţinând de libertatea votului
parlamentar sau a conştiinţei aleşilor poporului, pentru această schimbare de atitudine.
Personal nu pot decât să fiu trist: am nutrit ieri, pentru două ore, iluzia că urmaşii fostului FSN, cel care a
interzis Majestăţii Sale Regele Mihai I să se întoarcă în ţara Sa, pentru a se ruga la mormintele înaintaşilor Săi, au
înţeles să şteargă urmele trecutului comunist şi fesenist. Şi, într-un gest de mare responsabilitate istorică, vor face ca
însemnul heraldic al suveranităţii să se întoarcă la locul său, încoronând acvila de pe stema naţională. Nu a fost să fie.
Credincios idealurilor seculare care au făcut ca membrii Partidului Naţional Liberal să pună mai presus de
toate idealul naţional, nu îmi rămâne decât să sper că România va binemerita, cât mai curând, o altă conducere: atât la
Palatul Victoria, cât şi la Casa Poporului. O conducere care să schimbe ceea ce trebuie schimbat şi să păstreze ceea ce
trebuie păstrat. Şi, poate, acest viitor va oferi şi PSD-ului conducători – fie de partid, fie de grup parlamentar, pentru
care cuvântul dat să fie jurământ curat. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Deputat
Radu Zlati
***
Legalizarea de către guvernul Ponta a corupţiei în silvicultură
Proiectul de modificare a Codului Silvic, iniţiat în vara anului trecut de 125 de parlamentari PSD şi trimis
înapoi la Parlament, pentru reexaminare, de către preşedintele Klaus Iohannis, a intrat săptămâna trecută în dezbatere
la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor, care este cameră decizională în acest caz. Această propunerea
legislativă a iscat mari controverse din cauza unor prevederi pe care parlamentarii PNL le consideră aberante.
Partidul Naţional Liberal a avut obiecţii care s-au suprapus pe obiecţiile preşedintelui Klaus Iohannis.
Partidul Naţional Liberal a depus amendamente la Codul Silvic şi susţine faptul că în momentul de faţă, PSD
încearcă să scoată 1,2 milioane de hectare de pădure din fondul forestier naţional şi de sub regimul silvic. Este una
dintre cele mai mari afaceri, în contextul în care modificarea articolului 20 ar fi pentru România cel mai mare
dezastru ecologic, şi anume scăderea dintr-o dată a suprafaţei fondului forestier naţional la 22%, faţă de 32 – 33% cât
este acum, şi ar permite tăierea pădurilor până la zece hectare fără amenajament silvic, care ar duce la defrişări unde
există suficiente zone împădurite mici, disparate.
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Parlamentarii PNL privesc cu foarte multă responsabilitate modificările la Codul Silvic şi au luat act de
toate informaţiile oficiale şi neoficiale care ne arată că fondul silvic din România nu este bine protejat. Dacă
defrişările care au avut loc în ultimii 20 ani s-au făcut legal, atunci e clar că legea nouă trebuie să reducă posibilităţile
de a tăia pădurile. Dacă defrişările s-au făcut ilegal, atunci trebuie să asigurăm un control mult mai dur în acest
domeniu. Dacă acum nu luăm măsurile corecte, răul ce va fi făcut nu va putea fi remediat prin schimbarea unor
prevederi, aşa cum se poate face în alte situaţii. Daca se menţine acest articol 20, înseamnă că 1,2 milioane de hectare
de pădure sunt expuse defrişărilor ilegale. Conform acestui Cod Silvic, 1,2 milioane de hectare de pădure vor fi
administrate de azi pe mâine, nu pe 10 ani, asigurând continuitate, ordine în lucrări. Este lăsată la îndemana
proprietarilor şi a pădurarilor exploatarea pădurii.
O altă problemă o reprezintă prevederea că un operator sau un grup de operatori nu poate
achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie.
Consiliul Concurentei a formulat nişte obiecţii conform cărora această formulare poate introduce bariere în circulatia
mărfurilor, şi mai mult, ar putea încălca Tratatul de aderare de unde va apărea riscul unui infringement. România are
nevoie de soluţii concrete pentru a trece de la stadiul de ţară care îşi exportă materia primă sub formă de cherestea şi
buşteni, la stadiul de ţară care prelucrează lemnul şi exportă produse finite sub formă de mobilă sau alte produse cu
valoare adaugată mare, ceea ce ar duce astfel la crearea de locuri de muncă.
Actualul Cod Silvic nu rezolvă nici problema monopolului. Dimpotrivă, legea avantajează companiile
mari, suspecte de monopol, legiferându-se prin procentul de 30% acest monopol. Dacă până la 30% nu e monopol,
înseamnă că pot să cumpăr 30% fără risc din partea Consiliului Concurenţei. Printr-o astfel de formulare există riscul
creării unor monopoluri legale care încalcă regulile economiei de piaţă.
În ultima perioadă, mii de oameni au protestat faţă de defrişarea masivă a pădurilor din România. Lemnul a
devenit o monedă de schimb, aducând bunăstare unora, dar sărăcind această ţară. România a tăiat ilegal, în ultimii 23
de ani, 366.000 de hectare de pădure. Paguba se ridică la peste 5 miliarde de euro, dacă se ia în calcul preţul cel mai
mic, pentru lemn de foc. Aproape 600.000 de hectare au fost retrocedate sau urmează să fie retrocedate cu încălcarea
legii, iar peste 500.000 de hectare de pădure sunt nepăzite, prilej pentru defrişările ilegale. Constituirea în interiorul
corpului silvic a unor grupări infracţionale organizate reprezintă un fenomen real şi extrem de periculos pentru
gestionarea durabilă a fondului naţional forestier.
Mafia pădurarilor este o problemă reală, trecută însă sub tăcere şi legalizată de guvernarea Ponta prin
adoptarea în această formă a Codului Silvic, legiferându-se astfel hotia si coruptia în silvicultură.
Deputat
Vasile Gudu
***
Guvernarea PNL- Guvernarea ‘’lucrului bine făcut’’
Obiectivul guvernării PNL este concretizarea principiilor platformei ‘’România lucrului bine făcut’’, votată
de români la alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie 2014, platformă cu care domnul Klaus Iohannis, actualul
Preşedinte al României a câştigat alegerile prezidenţiale şi care este un proiect de ţară valabil pe minim zece
ani.Obiectivul strategic este reclădirea naţională pe bază de meritocraţie, valoare, profesionalism, muncă, în care
iniţiativa economică autohtonă va avea un loc central, obiectivele pe care PNL le propune provenind din realitatea de
zi cu zi a românilor. Reducerea decalajelor care ne separă de vestul Europei este poate cel mai realist obiectiv pe care
îl putem avea. Vom şti că am reuşit doar atunci când românii nu vor mai fi în situaţia de a supravieţui de pe o zi la
alta, când nevoile zilnice nu vor mai reprezenta o adevărată provocare.
Programul PNL e conectat la realitate şi propune un concept integrat asupra naţiunii, statului, economiei şi
societăţii având în centru individul şi libertăţile sale. Principalele direcţii din programul de guvernare al PNL se
referă la sănătate şi educaţie, reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2016, reducerea numărului de taxe, şi unificarea
sistemul de plăţi, eliminarea taxei pe stâlp şi reducerea accizelor, reformarea concretă a sistemului fiscal,şi nu în
ultimul rând deblocarea investiţiilor.
Este timpul ca politica să coboare de la nivelul rarefiat al marilor aşteptări la rezolvări concrete care să aducă
modernizarea statului român. România modernă înseamnă România în care şcolile şi facultăţile nu sunt fabrici de
şomeri, România în care spitalele nu sunt lipsite de personal medical şi de aparatură de specialitate, România în care
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oamenii de afaceri trebuie să fie trataţi de către statul român ca parteneri, nu să fie copleşiţi şi încărcaţi de taxe şi
impozite care mai de care mai aberante.
Fără dezvoltarea sectorului privat, nici statul nu va avea mai mulţi bani, nici oamenii salarii şi pensii mai
mari. Guvernarea PNL este singura care poate demonstra cetăţenilor României că s-a înţeles mesajul celor care au
votat în proporţie covîrşitoare cu dreapta la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014. Ceea ce poate să ofere PNL
este un model de guvernare bazat pe o raportare constantă la societate şi la nevoile cetăţenilor ei, o guvernare care să
faciliteze munca şi câştigul şi nu spolierea neruşinată a fondurilor publice.
Deputat
Vasile Gudu
***
Agenda pentru Migraţie propusă de Comisia Europeană
Stimaţi colegi
Subiectul migraţiei a fost adus de criza economică în prim-planul dezbaterilor politice din majoritatea
statelor UE. Din păcate în cele mai multe cazuri abordarea a fost una populistă, contaminată de opiniile radicale ale
unor partide de orientare extremistă. Dacă în 2012-2014 dezbaterea era despre invazia românilor şi bulgarilor în
căutarea unui loc de muncă după liberalizarea pieţei forţei de muncă, astăzi atenţia s-a mutat asupra imigraţiei din ţări
terţe. Despre invazia românilor şi bulgarilor am văzut că aceasta nu doar că nu s-a confirmat, dar toate analizele arată
că influxul de forţă de muncă proaspătă ajută aceste state pentru că acoperă nevoi reale din economie pe care nu le
mai pot acoperi cu localnici.
În ceea ce priveşte Agenda pentru migraţie propusă de Comisia Europeană în urma tragediilor din Marea
Mediteerană, cred că în primul rând sunt necesare mai multe detalii. Deocamdată avem statuate o serie de principii şi
obiective, nu şi măsurile efective pe care Comisia le va prezenta la sfârşitul acestei luni. În al doilea rând cred că cea
mai importantă parte din această acţiune colectivă în domeniul migraţiei ilegale este cea de combatere, limitare a
traficului de persoane. Degeaba stabilim cote în interiorul UE, mecanisme de relocare pentru un număr fix de
persoane dacă nu acţionăm şi pentru destructurarea acestor grupări infracţionale, deseori cu infiltraţii teroriste, care
trafichează persoane. Sper ca ministrul Apărării şi ministrul de externe prezenţi la reuniunea de săptămâna aceasta de
la Bruxelles să ne facă o informare asupra celor agreate la nivelul Consiliului pentru că România chiar dacă nu are
situaţii dramatice ca cele de pe coastele Italiei rămâne o ţară importantă de tranzit pentru cei din zona Orientului
Mijlociu şi Îndepărtat către statele din vestul Europei.
Revenind la chestiunea cotelor, pentru că aceasta este partea cea mai dezbătută din propunerile Comisiei,
cred că ele sunt în linie cu principiul solidarităţii care stă la baza Uniunii Europene, dar cred şi că ele nu pot fi decât
un mecanism temporar care să soluţioneze situaţii de criză. Migraţia nu ar trebui văzută doar ca un fenomen negativ,
ci şi ca o reglare a pieţei forţei de muncă. Pentru majoritatea statelor europene populaţia îmbătrânită şi lipsa de
deschidere a rezidenţilor pentru anumite meserii fac ca migraţia să fie singura soluţie pentru acoperirea acestor
goluri. Evident însă că trebuie stabilite reguli foarte clare astfel încât migraţia să nu se transforme într-o formă de
asistenţă socială, dar ea nici nu trebuie repudiată. Cotele riscă să arunce povara de pe umerii unora pe ai altora fără o
soluţionare autentică a problemelor, fără o analiză individualizată, doar pe baza unor algoritmi seci.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
PSD se pregăteşte să confere titlul de Doctor penalis causa!
Stimaţi Colegi,
De dinainte de momentul de maximă glorie al PSD, numit de societatea civilă drept „marţea neagră”, s-a
declanşat o veritabilă competiţie în interiorul arcului guvernamental pentru obţinerea titlului onorific de „doctor
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penalis causa”. Competiţia cotinuă şi astăzi, iar titlul va fi câştigat de acela care va reuşi să lovească cât mai puternic
şi nemilos în independenţa justiţiei sau care va reuşi, fie să altereze cadrul legal de luptă împotriva corupţiei, fie să
reîntoarcă întreg sistemul judiciar la primitivismul comenzilor venite din partea oamenilor politici certaţi cu legea.
Ce-i drept, rar am văzut la PSD o competiţie în care să se înghesoaie atâţia competitori, de la baroni de
judeţe şi până la minişti şi parlamentari, iar lupta să fie atât de strânsă! Mai mult, jocurile nu sunt făcute dinainte!
Ponta, Şova, Şerban Nicolae, falsa-grevistă Anghel, Chelaru sau Donţu, sunt numai câtiva dintre cei care se află în
fruntea plutonului, pentru că premiile puse la bătaie sunt extrem de importante: Premiul III - achitarea, Premiul II –
Neînceperea Urmării Penale, Premiul I – martirizarea pe altarul luptei împotriva justiţiei. Au mai fost şi alţii, gen
Nicuşor, Mazăre, Nichita, Mitrea sau Nicolescu, care au abandonat competiţia fie din pricina accidentărilor în de
nişte mandate de arestare preventivă, fie pentru că au fost descalificaţi de unele decizii definitive de condamnare la
închisoare cu executare.
Vestea proastă pentru cei din PSD este că pe ultima sută de metri a mai intrat în cursă un competitor
redutabil, care a participat la toate competiţiile „bolşevicul anului” şi pe care le-a pierdut pe toate la mustaţă în faţa
lui Ion Iliescu. Cine este cel care dă peste cap cotele la casele de pariuri!? Nimeni altcineva decât Tăriceanu. Călin
Popescu Tăriceanu. Dacă ar fi să mă întrebaţi cred că este şi cel care are cele mai multe şanse! Se pricepe de minune
la trafic de influenţă, a dat în trecut dispoziţii directe şi fără echivoc justiţiei, apără infractorii în Senat mai înverşunat
decât cele mai bune case de avocatură şi măsluieşte în fiecare săptămână legi antidemocratice, anticonstituţionale
care să castreze competenţele magistraţilor în faţa actelor şi faptelor de corupţie. Dorind cu toată fiinţa sa să câştige
această competiţie, Tăriceanu şi-a jucat şi ultima carte, sărind la beregata preşedintei Înaltei Curţi şi la cea a şefei
DNA, încercând disperat să discrediteze două dintre instituţiile care se bucură de cea mai mare încredere în rândul
românilor.
Căline, Victore, Dane şi voi toţi cei din PSD care încă mai speraţi că veţi izbândi şi vă veţi urca pe
podiumului luptei împotriva justiţiei. Nu mai încercaţi pentru că orice aţi face tot veţi pierde! Românii au ales deja şi
susţin justiţia şi nu mai acceptă nici hoţia voastră, nici corupţia baronilor locali şi nici viaţa mizeră în care i-a împins
guvernarea voastră. Vă veţi convinge de acest lucru la alegerile de anul viitor când vă vor scoate definitiv din viaţa
politică.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Legislaţia rutieră între abuzuri, neaplicabilitate şi haos!
Stimaţi colegi,
Apreciez ca binevenită decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, privind asigurarea unitară a legislaţiei
rutiere în cazul ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar.
Legea trebuie aplicată unitar şi nu diferit de la un judeţ la altul!
Guvernul are datoria să asigure condiţiile optime pentru aplicarea legii în spiritul pentru care aceasta a fost
emisă. De aceea, pentru a nu se creea haos şi a se descuraja ordinea în trafic, fac apel asupra Guvernului să adopte
într-un timp cât mai scurt reglementările necesare aplicării OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că prezentul regulament nu cuprinde dispoziţii
clare cu privire la procedura în care se execută măsura ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar. Până la
prezenta decizie această omisiune putea fi reglementată la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.
Recentele evaluări, precum şi numeroasele sesizări primite din partea cetăţenilor arată că punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr. 195/2002, pe lângă aplicare neunitară, întâmpină şi numeroase deficienţe datorită
construcţiei defectuasă a acestora, necorelare şi inaplicabilitate.
În acest sens şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, a conducătorilor auto, la începutul acestei luni, alături
de colegi liberali, am depus un amendament la prezenta legilaţie în sensul specificării în mod expres a condiţiilor în
care sunt ridicate autovehiculele. Şi asta, pentru a opri abuzurile la care sunt supuşi cetăţenii de către firmele care
ridică maşini. Şi nu mă opresc aici!
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Subliniez faptul că - şi în condiţiile adoptării acestui amendament - organele abilitate au în continuare
posibilitatea aplicării de sancţiuni pentru autovehiculele staţionate neregulamentar, iar măsura ridicării trebuie să se
facă doar în cazul celor care constituie un obstacol pentru circulaţia publică şi nu la libera interpretare.
Legea trebuie aplicată şi respectată după reguli scrise şi nu după dorinţa şi aprecierea oamenilor cu putere!
Dar, problemele privind legislaţia rutieră, după cum spuneam mai devreme, nu se opresc aici!
Stimaţi colegi,
Având în vedere importanţa acestui act normativ, trebuie să colaborăm cu specialişti în domeniu, Comisiile
de resort (Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Comisa de industrii şi servicii, Comisia de transporturi şi
infrasctructură), cu societatea civilă şi împreună să dăm României o legislaţie corectă, unitară, coerentă şi aplicabilă,
care să reducă numărul accidentelor, să disciplineze şi responsabilizeze şoferii şi să uşureze traficul, dar, toate cu
respectarea principiilor generale de drept şi a dreptului contravenţional.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Guvenul Ponta este incapabil să investească în proiectele atât de necesare României
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În ciuda optimismului cu care guvernul doreşte să ne prezinte datele financiare pe primele patru luni,
realitatea ne arată o situaţie foarte gravă în ceea ce priveşte investiţiile publice făcute de guvern, precum şi absorbţia
de fonduri europene. Nivelul extrem de scăzut al acestor indicatori are consecinţe majore imediate în dezvoltarea
anumitor domenii, cum ar fi construcţiile, dar şi consecinţe pe termen lung prin întârzierile nepermise în dezvoltarea
infrastructurii la nivelul ţării.
Cine din guvernul Ponta poate să ne explice de ce, în ciuda încasărilor mai mari la bugetul consolidat,
investiţiile publice au scăzut cu peste 30% în primele patru luni din an. Premierul Victor Ponta, Ministrul Ioan
Rus sau ministrul Nicolae Bănicioiu ne pot explica de ce nu investesc în drumurile, autostrăzile sau spitalele de
care România are atâta nevoie? Dacă există resurse la buget şi guvernanţii nu folosesc banii în folosul
românilor nu ne putem gândi decât la incompetenţă şi lipsă de viziune din partea celor care ar trebui să
gestioneze problemele ţării.
Faptul că guvernul este incapabil să folosească resursele pentru a face investiţii benefice în ţară ne-a
fost confirmat chiar de premierul Ponta care, într-o întâlnire cu ziariştii străini, a explicat cu nonşalanţă că
Uniunea Europeană a suspendat fonduri de un miliard de euro destinate unor proiecte din România pe fondul
suspiciunilor de corupţie şi privind alte nereguli. Lăsând la o parte că prim-ministrul ţării anunţă asemenea probleme
de importanţă majoră în discuţiile cu jurnaliştii străini, nu cu cei români, domnul Victor Ponta prezintă problema de
parcă vinovaţii s-ar afla în altă parte decât în propria curte. Nu, domnule prim-minstru Ponta, problema nu este la
alţii, ci chiar la guvernul pe care îl conduceţi şi pentru ale cărui greşeli sunteţi direct responsabil. Chiar dacă nu vă
convine, trebuie să vă asumaţi toate greşelile, nu doar anumite succese punctuale!
Toate aceste veşti vin şi pe fondul nivelul foarte scăzut de absorbţie a fondurilor europene în acest an, fără
mari persepective până la sfârşitul anului.
Poate nu realizaţi, domnule prim-ministru Ponta, dar să faceţi investiţii publice mai mici cu un miliard de lei
în primele patru luni şi să daţi cu piciorul la un miliard de euro fonduri europene ar trebui să reprezinte motive de
îngrijorare suficient de mari care să vă faca să nu mai ţopăiţi de bucurie pe la televiziuni, prezentând doar rezultate
care vă convin. Pentru că, în realitate, sectorul construcţiilor şi toate celelalte domenii conexe, cu tot cu zecile de mii
de angajaţi, abia gâfâie în aşteptarea investiţiilor publice care să dea drumul la o creştere economică sănătoasă. Iar
cetăţenii nu pot beneficia de autostrăzile sau liniile de metrou pe care le promiteţi de ani de zile şi pe care le arătaţi
din când în când pe planşe. Şi acestea sunt doar două exemple de domenii în care ar trebui investiţi banii din resurse
proprii sau din fonduri europene. Nu vă ascundeţi în spatele unor rezultate bune, pentru că efectele lipsei de
investiţii, în special în infrastructură, se vor vedea mult timp de acum încolo.
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Guvernul PSD-Ponta va rămâne în istorie ca guvernul care a făcut cel mai puţin pentru infrastructura din
România, ţinând ţara în loc, în timp ce ţările din jur nu pierd timpul şi fac ceea ce trebuie pentru cetăţenii lor.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată
Deputat
Anton Doboş
 Interpelări
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Mircea Lubanovici
Obiectul interpelării:Banii europeni
Domnule Prim-ministru,
Uniunea Europeană a pompat 18,5 miliarde de euro în România, de la 1 ianuarie 2007, când ţara a aderat la
UE, până la 31 martie 2015, ca sold al intrărilor şi ieşirilor de bani, conform datelor oficiale ale Guvernului privind
Cadrul Financiar Multianual 2007-2013.
România a primit în total 29,8 miliarde de euro de la bugetul UE şi a contribuit, la rândul ei, cu 11,35
miliarde de euro la bugetul comunitar, rezultând plusul de 18,5 miliarde de euro în favoarea ţării.
Cei 29,8 miliarde de euro intraţi în ţară sunt compuşi din fonduri de preaderare (şi fonduri post-aderare din
care: fonduri structurale şi de coeziune (11,65 miliarde de euro), fonduri pentru agricultură, pescuit şi dezvoltare
rurală (6,75 miliarde de euro), plăţi directe la hectar pentru agricultori (7,25 miliarde de euro) şi alte fonduri europene
de post-aderare (1,5 miliarde de euro).
Anul 2015 este ultimul în care România mai poate absorbi fondurile europene alocate în perioada de
programare 2007-2013. România trebuie să aibă grijă, pentru că riscă să fie nevoită să dea înapoi Bruxelles-ului şi
din banii deja absorbiţi, din cauza marilor proiecte de infrastructură rutieră, feroviară şi de utilităţi publice începute şi
nefinalizate.
În ianuarie 2014, Comisia Europeană a avertizat Guvernul României că ţara va fi nevoită să încheie
proiectele europene din bani de la bugetul de stat şi de la beneficiari, dacă acestea nu vor fi finalizate până la sfârşitul
anului 2015.
Oficialii europeni avertizează România că trebuie să-şi încheie până la finele anului 2015 proiectele europene
nou lansate sau deja adoptate. În caz contrar, România va fi obligată să plătească de la bugetul de stat şi din banii
beneficiarilor pentru terminarea proiectelor, pentru că, altfel, Uniunea Europeană va retrage ţării şi banii europeni
deja rambursaţi de Comisie în proiectele neterminate.
Domnule Prim-ministru, în cazul proiectelor neterminate, beneficiarii şi autorităţile române ar trebui să-şi
asume responsabilitatea (financiară) de a le finaliza, pentru a nu pierde finanţarea UE deja rambursată. De aceea,
fiecare proiect are nevoie de monitorizare atentă şi de măsuri corectoare.
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Situaţia fondurilor europene
Domnule Ministru,
Ne aflăm aproape de jumătatea anului 2015, moment în care, în mod normal, programele de implmentare ale
fondurilor europene ar trebui să fie în plină desfăşurare.Îmi doresc, domnule ministru, să cred, că până în acest
moment aţi găsit soluţii pentru problemele ce au intervenit în trecut în absorbţia de fonduri europene.
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Vă întreb, domnule ministru:
1.
Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru diminuarea birocraţiei în privinţa accesării de fonduri
europene?
2.
Câte programe europene sunt deja în derulare pentru ciclul financiar 2014-2020?
3.
Cand se vor deschide celelalte programe pentru ciclul financiar 2014-2020?
4.
Ce sume estimaţi că veţi mai atrage până la sfârşitul anului 2015 din ciclul financiar 2007-2013?
5.
Care este progresul pe care l-aţi făcut în acest domeniu, comparativ cu anii trecuti?
6.
Care sunt oportunitatile pentru investitii in agricultura, din finantari europene, pentru judetul
Constanta?
Solicit răspuns scris, in termenul prevazut de lege.
***
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Cheltuielile inutile ale ANAF
Domnule Ministru,
De mai mulţi ani de zile, ANAF insistă să aplice o măsură nu doar complet inutilă, dar şi ineficientă din
punct de vedere financiar. Este vorba de măsura prin care ANAF aduce la cunoştinţă contribuabililor că au de plătit
taxe sau impozite de doar câţiva lei.
Măsura este ilară pentru toţi oamenii care se află în această situaţie dar, la un calcul simplu, se poate dovedi
şi o măsură care pierde banii statului, în loc să-i aducă, pentru că de cele mai multe ori, transportul unei asemenea
notificări costă mai mult decât taxa pe care o are de plătit contribuabilul.
Vă întreb, domnule ministru:
1.Care este eficienţa notificărilor de plată pentru câţiva lei?
2.Cati bani se cheltuie lunar/ semestrial/ anual pentru aceste notificari ineficiente?
3.S-a făcut un calcul comparativ costuri/incasari pentru aceste notificări?
4.S-a luat în calcul notificarea doar de la o anumită suma în sus, către contribuabili?
5.Aţi luat la cunoştinţă problema şi aţi căutat soluţii pentru a o rezolva?
Solicit răspuns scris şi oral, în termenul prevăzut de lege.
***
Adresată: domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Situaţia fondurilor europene
Domnule Ministru,
Stimati colegi,
Ne aflăm aproape de jumătatea anului 2015, moment în care, în mod normal, programele de implementare
ale fondurilor europene ar trebui să fie în plină desfăşurare.Îmi doresc, domnule ministru, să cred, că până în acest
moment aţi găsit soluţii pentru problemele ce au intervenit în trecut în absorbţia de fonduri europene.
De aceea, domnule ministru, vă întreb:
1.
Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru diminuarea birocraţiei în privinţa accesării de fonduri
europene?
2.
Câte programe europene sunt deja în derulare pentru ciclul financiar 2014-2020?
3.
Cand se vor deschide celelalte programe pentru ciclul financiar 2014-2020?
4.
Ce sume estimaţi că veţi mai atrage până la sfârşitul anului 2015 din ciclul financiar 2007-2013?
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5.
Care este progresul pe care l-aţi făcut în acest domeniu, comparativ cu anii trecuti?
6.
Ce programe de finantare sunt destinate turismului si ce fonduri sunt alocate in acest sens, pentru
ciclul financiar 2014-2020?
Solicit răspuns scris, in termenul prevazut de lege.
***
Adresată: domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Interzicerea exportului de lemne, pericol pentru angajatii din port?
Domnule Ministru,
Stimati colegi,
Recenta legiferare legată de limitarea exportului de material lemnos are cu siguranţă efectele ei pozitive, de
necontestat pentru noi toţi cei care ne dorim pentru România un mediu înconjurător sănătos şi dezvoltat. Cu toate
acestea, aşa cum orice medicament are efectele sale secundare, la fel şi această lege poate genera efecte negative
pentru economia românească şi mai ales pentru Portul Constanţa, care depinde economic şi de această activitate.
De aceea, domnule ministru, vă întreb:
1.
La nivel de minister, a fost făcut un calcul pentru a estima scăderea cifrei de afaceri a operatorilor
din Portul Constanţa, odată cu reducerea exportului de masă lemnoasă?
2.
Au angajaţii Portului motive să fie îngrijoraţi, vor scădea veniturile lor? Îşi vor pierde locurile de
muncă?
3.
Cât material lemnos s-a exportat şi a ieşit din România către ţările din Europa în cursul anului 2014
şi la începutul anului 2015?
4.
Cât estimaţi că va ieşi în următorul an, comparativ cu perioada trecută?
5.
Cum se vor acoperi pierderile rezultate?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
***
Adresată:doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Situaţia fondurilor europene
Domnule Ministru,
Stimati colegi,
Ne aflăm aproape de jumătatea anului 2015, moment în care, în mod normal, programele de implmentare ale
fondurilor europene ar trebui să fie în plină desfăşurare.Îmi doresc, domnule ministru, să cred, că până în acest
moment aţi găsit soluţii pentru problemele ce au intervenit în trecut în absorbţia de fonduri europene.
Vă întreb, domnule ministru:
1. Care sunt măsurile pe care le-aţi luat pentru diminuarea birocraţiei în privinţa accesării de fonduri europene?
2. Câte programe europene sunt deja în derulare pentru ciclul financiar 2014-2020?
3. Cand se vor deschide celelalte programe pentru ciclul financiar 2014-2020?
4. Ce sume estimaţi că veţi mai atrage până la sfârşitul anului 2015 din ciclul financiar 2007-2013?
5. Care este progresul pe care l-aţi făcut în acest domeniu, comparativ cu anii trecuti?
6. Ce programe de finantare sunt destinate turismului si ce fonduri sunt alocate in acest sens, pentru ciclul
financiar 2014-2020?
Solicit răspuns scris, in termenul prevazut de lege.
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 Întrebări
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor
Situaţia Aeroportului Salcea, judeţul Suceava
Domnule Ministru,
Având în vedere că Aeroportul Salcea-Suceava a fost închis pentru modernizare începând din data de 13
ianuarie 2014, iar lucrările de modernizare la aeroport sunt realizate prin trei proiecte, unul finanţat de ROMATSA,
care instalează aparatura de control şi trafic aerian, unul de modernizare a pistei şi a sistemului de balizaj, finanţat de
Uniunea Europeană, şi un proiect de modernizare a aerogării, cu fondurile Consiliului Judeţean, iar până în prezent
au fost realizate peste 50 la sută din lucrări, acestea nefiind însă decontate integral către furnizori, vă rog, domnule
Ministru, să-mi precizaţi, când se vor efectua plăţile respective pentru se a putea astfel continua modernizarea
aeroportului şi finaliza cât mai rapid acest proiect.
De asemenea, vă rog să-mi precizaţi şi care este cauza blocajului care tergiversează de atâta vreme
finalizarea acestui proiect atât de important pentru suceveni şi pentru întreaga zonă a Moldovei, în condiţiile în care
proiectul de modernizare al aeroportului Salcea-Suceava a fost început înaintea celui de modernizare a aeroportul din
Iaşi, iar acela a fost demult finalizat, în timp ce la Suceava nu.
Mai mult decât atât, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, împreună cu miniştrii PSD ai transporturilor din toată
această perioadă şi cu Premierul Ponta, care a şi vizitat şantierul aeroportului, au dat, rând pe rând, asigurări că
lucrările respective vor fi finalizate încă de anul trecut, iar aeroportul Suceava va fi operaţional, întâi din noiembrie
2014, apoi din februarie 2015, iar acum, se avansează un alt termen.
În acest sens vă rog să-mi menţionaţi, domnule Ministru, care va fi termenul exact de la care Aeroportul SalceaSuceava va putea fi, într-adevăr, operaţional.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia.
Solicit răspuns scris şi oral.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Situaţia depozitului de deşeuri ecologice de la Pojorâta
Stimată doamnă Ministru,
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Suceava, avizat de Ministerul Mediului în 2009,
prevede construirea unui depozit de deşeuri ecologice în comuna Pojorâta, la 1100 metri altitudine.
În ultimii 5 ani localnicii, organizaţiile de mediu, mass-media, specialişti în protecţia mediului au semnalat
faptul că din cauza lucrărilor şi defrişărilor din zonă ecosistemul este afectat ireversibil. Menţionez că amplasarea
acestui depozit încalcă ordinul Ministerului Sănătăţii, care prevede amplasarea la o distanţă de minim 1000 metri faţă
de locuinţele oamenilor. De asemenea, economia locală, turismul şi aşezările din imediata vecinătate a depozitului
sunt afectate de lucrările de construcţie la acest depozit.
Doresc să îmi comunicaţi dacă Ministerul Mediului, Apelor şi Apelor şi Pădurilor va deschide o anchetă
privind impactul pe care acest proiect îl are asupra mediului înconjurător şi dacă luaţi în calcul sistarea lucrărilor.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul României
Situaţia Aeroportului Salcea, judeţul Suceava
Stimate domnule Prim-Ministru,
Având în vedere că Aeroportul Salcea-Suceava a fost închis pentru modernizare începând din data de 13
ianuarie 2014, iar lucrările de modernizare la aeroport sunt realizate prin trei proiecte, unul finanţat de ROMATSA,
care instalează aparatura de control şi trafic aerian, unul de modernizare a pistei şi a sistemului de balizaj, finanţat de
Uniunea Europeană, şi un proiect de modernizare a aerogării, cu fondurile Consiliului Judeţean, iar până în prezent
au fost realizate peste 50 la sută din lucrări, acestea nefiind însă decontate integral către furnizori, vă rog, domnule
Prim-Ministru, să-mi precizaţi, când se vor efectua plăţile respective pentru se a putea astfel continua modernizarea
aeroportului şi finaliza cât mai rapid acest proiect.
De asemenea, vă rog să-mi precizaţi şi care este cauza blocajului care tergiversează de atâta vreme
finalizarea acestui proiect atât de important pentru suceveni şi pentru întreaga zonă a Moldovei, în condiţiile în care
proiectul de modernizare al aeroportului Salcea-Suceava a fost început înaintea celui de modernizare a aeroportul din
Iaşi, iar acela a fost demult finalizat, în timp ce la Suceava nu.
Mai mult decât atât, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, împreună cu miniştrii PSD ai transporturilor din toată
această perioadă şi cu Premierul Ponta, care a şi vizitat şantierul aeroportului, au dat, rând pe rând, asigurări că
lucrările respective vor fi finalizate încă de anul trecut, iar aeroportul Suceava va fi operaţional, întâi din noiembrie
2014, apoi din februarie 2015, iar acum, se avansează un alt termen.
În acest sens vă rog să-mi menţionaţi, domnule Prim-Ministru, care va fi termenul exact de la care Aeroportul SalceaSuceava va putea fi, într-adevăr, operaţional.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Stadiul procesului de reorganizare ANAF
Stimate domnule Ministru,
Conform acordurilor semnate cu Banca Mondială, ANAF a trecut printr-un amplu proces de reorganizare şi
modernizare, menit să optimizeze sistemul de colectare, să crească încasările şi totodată să reducă birocraţia.
Doresc să îmi comunicaţi care este stadiul acestui proces de reorganizare şi dacă luaţi în calcul o reorganizare
similară a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi relocarea la direcţiile regionale de finanţe
publice, având în vedere că peste 50% din încasările ANAF sunt gestionate de aceasta.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Aplicarea Legii 215/2001
Stimate domnule ministru,
Conform prevederilor Legii Administraţiei publice locale, 215/2001, prefectul are obligaţia, ca în 48 de ore
de când instanţa de judecată i-a comunicat măsura de arestare preventivă dispusă împotriva primarului, să constate
suspendarea atribuţiilor de drept a exercitării mandatului primarului.
Vă solicit să îmi comunicaţi care sunt motivele pentru care Prefectul judeţului Iaşi, domnul Dan Cârlan, nu a
dispus suspendarea atribuţiilor de drept a exercitării mandatului de primar în cazul primarului Iaşului, domnul
Gheorghe Nichita, începând cu 9 mai, în condiţiile în care Curtea de Apel Bucureşti a transmis Inspectoratului de
Poliţie a Judeţului Iaşi decizia definită privind arestul la domiciliu.
De asemenea vă rog să clarficaţi dacă această întârzierea de 13 zile constituie abuz în serviciu din partea
domnului prefect Dan Cârlan.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor
Situaţia judeţului Suceava în privinţa proiectelor de infrastructură din Master Planul General de Transport
Domnule Ministru,
Având în vedere că ultima variantă a Master Planului General de Transport al României a fost recent făcută
publică, iar din aceasta reiese foarte limpede faptul că judeţul Suceava este unul aproape inexistent din punctul de
vedere al prioritizării în acest document a unor proiecte importante de dezvoltare reală a infrastructurii în judeţ, dar şi
de interconectare a acestuia cu restul ţării, fapt de neînţeles pentru toţi sucevenii, vă rog, domnule Ministru, să-mi
precizaţi care sunt criteriile neîndeplinite de judeţul Suceava pentru a fi legat de o autostradă, ţinând cont de faptul că
acesta este totuşi unul dintre marile judeţe de graniţă cu Estul Europei, dar şi unul cu un potenţial turistic uriaş.
Aş mai menţiona şi faptul că acest lucru este cu atât mai controversat pentru suceveni şi se aşteaptă
explicaţii pertinente din partea dumneavoastră şi pentru faptul că Paşcaniul va fi legat de autostrada Bacău, în schimb
Suceava nu, figurând doar pe lista pentru proiecte pentru drumuri expres şi nici măcar acestea nu sunt poziţionate
prioritar.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Domnule Ministru,
România aplică de mai mulţi ani sistemul de subvenţionare a motorinei utilizate în agricultură, fiind unul
dintre elementele care contribuie la asigurarea liberei concurenţe pe piaţa unică europeană.
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De remarcat, şi celelalte state comunitare aplică acciză redusă la motorina pentru agricultură.
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi stadiul decontării cererilor de subvenţionare aferente trimestrului
IV 2014, precum şi stadiul aplicării acestui sistem de ajutor de stat pentru anul 2015.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Blocarea de către Comisia Europeană a programelor operaţionale pentru România
Domnule Ministru,
Comisia Europeană ne-a comunicat faptul că în ceea ce ne priveşte trei programe operaţionale finanţate din
bugetul 2007-2013 sunt blocate: mediu, competitivitate şi resurse umane.
Mesajul transmis de către Comisia Europeană este un avertisment foarte dur, în sensul că nu doar că plăţile
pe fonduri europene sunt blocate, dar riscăm la finalul anului să pierdem peste 7 miliarde de euro dacă România nu
trimite la Bruxelles proiecte care să fie finanţate. Suntem aproape de jumătatea ultimul an în care trebuie să cheltuim
aproape 9 miliarde de euro, iar autorităţile de la Bucureşti abia au trimis la Bruxelles solicitări de rambursare pentru
mai puţin de 400 de milioane de euro.
Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care sunt motivele care au
condus la situaţia mai sus menţionată, precum şi care sunt măsurile urgente şi concrete pe care le veţi întreprinde
pentru deblocarea finanţării de către Comisia Europeană atât a unor proiecte deja începute, cât şi pentru extinderea
finanţării şi pe exerciţiul financiar viitor.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Asaltul de tip fanariot asupra profesiilor liberale
Domnule Ministru,
Ministerul Finanţelor Publice a demarat un adevărat asalt asupra profesiilor liberale. Astfel au fost operate
unele modificări de substanţă ale definirii fiscale a profesiilor liberale, care nu mai sunt considerate activităţi
independente şi care vor deveni activităţi dependente. În plus, cei care exercită o profesie liberală sunt hărţuiţi şi de
către ANAF cu somaţii în cazul în care au avut vreun alt câştig în afara unui salariu clasic. Se cer banii pe anii din
urmă şi apare astfel un imens risc fiscal pentru toţi cei care au muncit sau au câştigat în plus în urma unor profesii
liberale. Tot haosul actual a fost provocat de un Cod Fiscal imperfect, lipsit de orice minimă predictibilitate, ostil
mediului de afaceri, asezonat cu lămuriri adăugate prin diverse norme care, la rândul lor, suferă de ambiguitate.
Probabil că asaltul ANAF asupra profesiilor liberale are şi o componentă electorală şi anume, faptul că milionul de
oameni care lucrează independent nu contează în calculele electorale ale Guvernului Ponta. Realitatea ne arată că nu
toţi profesioniştii independenţi câştigă bine, mulţi au venituri la limita subzistenţei,unii dintre ei au contracte
sezoniere, alţii au dese întreruperi de activitate şi, totuşi, ANAF-ul le cere să facă plăţi anticipate.
Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi ce măsuri veţi lua pentru
reglementarea situaţiei din perspectivă fiscală în cazul profesiilor liberale din România.
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Demersurile pe care Ministerul Afacerilor Externe le-a întreprins pentru aderarea României la spaţiul
Schengen şi eliminarea restricţiilor europene pe piaţa muncii
Domnule Ministru,
Încă din anul 2011 România era pregătită tehnic pentru aderararea la Spaţiu Schengen, însă de atunci tot
aşteaptă ca Guvernul Ponta să acţioneze la nivel european pentru realizarea acestui deziderat.
Obiectivul aderării la zona Schengen reprezintă pentru ţara noastră un obiectiv extrem de important şi are
tot sprijinul preşedintelui Comisiei Europene şi al Parlamentului European, iar românii îşi doresc ca acest obiectiv să
devină o realitate, chiar dacă aşa zisele eforturi diplomatice „bat pasul pe loc”.
România este pregătită să adere la Schengen şi să asigure securitatea frontierelor, dar se pare că încă mai
există unele state membre, care au reţineri în această privinţă, noi totuşi continuăm să avem încredere în instituţiile
europene şi în deciziile acestora şi avem răbdare, dar oare cât mai avem de aşteptat? România cere Schengen.
Românii aşteaptă ca acest vis să devină realitate. Este dorinţa dar şi dreptul lor.
Este dreptul nostru al românilor ca cetăţeni ai Uniunii Europene să circulăm liber în cadrul acesteia, iar
eşecul aderării nu este nici al cetăţenilor din România şi nici al europenilor, iar eşecul aderării nu este nici al
cetăţenilor din România şi nici al europenilor, ci al actualului guvern, care prin acte şi fapte ne îndepărtează tot mai
mult de acest obiectiv. Nu trebuie să uităm că România este un mare furnizor de securitate în regiune şi în Uniunea
Europeană, fiind extrem de important să existe în continuare o consolidare a dialogului politic şi de securitate între
România şi celelalte state membre UE.
Vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi care sunt demersurile pe care ministerul
pe care îl conduceţi, le-a întreprins şi are în vedere să le întreprindă la nivel diplomatic (politic) pentru aderarea
României la spaţiul Schengen şi eliminarea restricţiilor europene pe piaţa muncii.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Reluarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăgan, un angajament încă nerespectat
Domnule Ministru,
Pe lista proiectelor de investiţii considerate prioritare de către Guvern, se află reluarea construirii canalului
Siret-Bărăgan. În contextul actual, în care a fost desfiinţat Ministerul pentru Marile Proiecte, acest proiect vital pentru
agricultura României, s-a împotmolit de când a ajuns să fie în grija Ministerului Agriculturii. De mai bine de jumătate
de an, Proiectul de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Adiministraţia Canalului Siret-Bărăgan” este blocat la
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi la Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor. În calitate de deputat, membru al uneia dintre aceste
comisii, recunosc că nu înţeleg de ce ne confruntăm cu o astfel de situaţie. Partidul din care faceţi parte dispune de o
majoritate parlamentară necesară pentru a obţine votul favorabil necesar.
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Domnule ministru, având în vedere aspectele semnalate, vă rog să îmi comunicaţi în ce stadiu se află în
prezent lucrarile la acest proiect, în condiţiile în care anual au fost alocate fonduri atât pentru conservarea celor 6
kilometri realizaţi iniţial, cât şi pentru continuarea acestui canal. De asemenea, vă rog să-mi spuneţi când se vor relua
discuţiile pentru a demara lucrările la Canalul Siret-Bărăgan.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Iliuţă Vasile
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Organizarea pieţelor volante în toate localităţile din România
Domnule Ministru,
Legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, adoptată anul
trecut de Parlamentul României, este bine venită, dar nu cred că este suficientă pentru producători români care vor
să-şi valorifice produsele autohtone.
Pieţele volante ar putea fi singura soluţie pentru ca spaţiile comerciale agro-alimentare, să numai fie
acaparate în continuare de bişniţari sau intermediari, care continuă să ne vândă produse de import introduse în ţară în
mod ilegal, fără acte şi la preţuri de dumping comercial.
Domnule ministru, va rog să aveţi amabilitatea să-mi comunicaţi dacă există la nivelul ministerului
pe care îl conduceţi un proiect, care să creeze un cadru legal pentru organizarea de pieţe volante în toate localităţile
din România, pieţe necesare care să vină în sprijinul producătorilor, fără a birocratiza şi mai mult situaţia
producătorilor autohtoni.
Menţionez faptul că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Participarea companiilor româneşti la târguri şi expoziţii
Domnule Ministru,
Companiile româneşti exportatoare sau cu potenţial de export se află prinse între probleme interne – specifice
mediului de afaceri local – impredictibil, haotic şi chiar ostil când vine vorba de relaţia cu instituţiile statului – şi
lipsa unui mecanism serios de promovare în a lor în străinătate.
Companiile româneşti cu capital autohton se descurcă cum pot când e vorba de export, pe pieţe pretenţioase
şi aflate într-o continuă evoluţie în raport cu cea autohtonă, şi luptând cu o concurenţă bine organizată economic şi
instituţional. O întreagă listă de neglijenţe, lipsă de reacţie şi de profesionalism, structuri învechite şi proiecte
concrete ratate sau întârziate caracterizează factorii implicaţi şi decidenţi în promovarea exporturilor româneşti. În
prezent, gestionarea participărilor româneşti la târguri şi expoziţii, este lipsită de continuitate, predictibilitate, şi nu în
ultimul rând responsabilitate.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe care le
veţi lua pentru rezolvarea acestei situaţii, şi care este sprijinul instituţional pe care ministerul pe care îl conduceţi îl
oferă în vederea promovării cu profesionalism şi responsabilitate a companiilor româneşti la târguri şi expoziţii în
ţară şi în străinătate.
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresat domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de
Afaceri
Starea precară a educaţiei antreprenoriale în România
Domnule Ministru,
Mediul de afaceri din România se confruntă cu o serie de probleme a căror rezolvare nu mai poate fi
amânată: insuficienţa programelor de training, networking, workshop-uri dedicate tinerilor antreprenori, lipsa
clusterelor pentru a accelera antreprenoriatul în vederea dezvoltării grupurilor de afaceri,insuficienţa sprijinului
acordat activităţii incubatoarelor şi acceleratoarelor de afaceri antreprenoriale pentru formarea unei legături între
viitorii antreprenori, organisme de finanţare şi agenţii care să sprijine antreprenoriatul românesc.
Educaţia antreprenorială din România se află în prezent la un nivel sub aşteptări, insuficient dezvoltată atât
pentru a avea o populaţie educată din punct de vedere antreprenorial, cât şi pentru a forma din punct de vedere
profesional viitorii oameni de afaceri. Programele şcolare româneşti nu vin în sprijinul dezvoltării spiritului
antreprenorial,iar cheltuielile realizate de statul român în acest domeniu sunt insuficiente, şi prin urmare nu conduc la
rezultate satisfăcătoare.
Conform studiului Global Entrepreneurship Monitor realizat de Banca Mondială, în România doar 29%
din populaţia cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani identifică oportunităţi de afaceri, în timp ce mai puţin de jumătate, şi
anume, 46% consideră că dispun de abilităţi şi cunoştinţe necesare pentru a demara propria afacere. În acest sens, se
impune reformarea cât mai rapidă a sistemului de învăţământ în acest domeniu, atât prin dezvoltarea de programe
specifice antreprenoriatului, cât şi prin susţinerea de cursuri de specialitate de către personal calificat şi implicat în
mediul de afaceri.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi care sunt măsurile pe
cale le veţi dispune în această privinţă.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice
Recomandările Comisiei Europene
Doamna Ministru,
Una din cele cele patru recomandări concrete formulate de Comisia Europeană se referă la: Consolidarea
măsurilor pe piaţa muncii, în special pentru tinerii care nu se află în evidenţele autorităţilor şi pentru şomerii pe
termen lung.
Comisia Europeană recomandă ca Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă să fie dimensionată
corect din punct de vedere al personalului şi să asigure un cadru integrat de acţiune pentru măsurile cofinanţate prin
fondurile structurale şi de investiţii europene.
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De asemenea este important să implementeze, în consultare cu partenerii sociali şi cu practicile naţionale,
linii directoare clare pentru a stabili salariul minim în mod transparent.
Având în vedere recomandările specifice ale Comisiei Europene pe acest segment deosebit de important, vă
întreb, Doamnă Ministru, care este strategia pe care Ministerul Muncii intentionează să o adopte pentru îndeplinirea
lor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Politica de expansiune a retailerilor
Domnule Ministru,
Din 1996, de la intrarea pe piaţa românească a primei reţele de comerţ modern, şi până în prezent, strategia
de creştere a retailerilor a fost una simplă, dacă nu chiar simplistă: creştere prin expansiune. Expansiunea agresivă şi
focusul pe mărci private produse în alte ţări din regiune mai degrabă decât în România s-a remarcat de la început.
Din păcate toţi marii retaileri au impus mărcile proprii care în majoritate sunt aduse de afară. Asta e
adevarată problemă a României.
În cele mai multe state europene, în lanţurile de supermaketuri peste 80% din produse sunt produse în ţara
respectivă.
Având în vedere aceste aspecte, vă întreb, Domnule Ministru, care este strategia imediată pentru ca produsele
româneşti să îşi reia locul pe piaţă?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Bază legislativă proiecte
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi când consideră MFE că nu se vor mai schimba regulile “în timpul jocului” şi de ce
nu se aplică principiul, ca o acţiune demarată sub imperiul unei legi/reglementări să se finalizează sub imperiul
aceleiaşi legi/reglementări, fără să se aplice retroactiv?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Probleme rambursări
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi cum consideră MFE că va rezolva problemele de întârzieri majore la rambursări şi
cereri de plată, cine răspunde şi cum pentru întârzierile nejustificate, ce au dus la falimentul mai multor organizaţii,
care nu şi-au putut onora obligaţiile către furnizori?
Cum ar putea sprijinii MFE organizaţiile care au capacitate operatională, dar nu pot să asigure fluxul
financiar pentru derularea proiectelor? (în special ONG-uri cu expertiză, dar care nu pot sa se împrumute de la
bănci)?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Îmbunătăţire comunicaţii
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi când consideră MFE că se va realiza o îmbunătăţire reală a comunicarii experţilor
din cadrul AM/OI cu beneficiarii, pe principiul unui parteneriat corect şi când va exista un help desk prompt, care să
răspundă la timp solicitărilor beneficiarilor, având rol de sprijin şi consiliere pentru beneficiar?
În acest moment, raspunsurile de la help desk, dacă vin, vin după o lungă aşteptare, iar solutiile sunt, în mare
parte, păreri personale, ce diferă, de la o persoana, la alta.
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Profesionalizare comunicare funcţionari
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi cum consideră MFE ca va profesionaliza comunicarea funcţionarilor din AM/OI cu
beneficiarii?
În acest moment o parte a funcţionarilor din AM/OI tratează beneficiarii ca şi cum ar fi infractori, în acelaşi
timp profesionalismul multor funcţionari lasă de dorit.
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Termeni contractuali corecţi
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi când consideră MFE că relaţia contractuală dintre AM/OI şi beneficiari se va
realiza în termeni contractuali corecţi, cu drepturi şi răspunderi de ambele părţi?
În acest moment, contractul de finanţare prevede doar obligaţii, pentru beneficiar şi drepturi pentru AM/OI, fără nicio
răspundere pentru funcţionarii care, practic, blochează multe proiecte.
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Fluidizare proces de implementare proiecte
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi cum consideră MFE că va fluidiza procesul de implementare al proiectelor, având
la baza consilierea şi monitorizarea în teren a activităţilor şi reducerea birocraţiei şi a documentelor solicitate în
exces?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Ghid al beneficiarului Unic
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi când consideră MFE că va exista un Ghid al beneficiarului UNIC, cu secţiune de
evaluare, secţiune tehnică, secţiune financiară, capitole pe programe etc. ( poate fi luat, ca model, de ex., ghidul
programului Erasmus+), astfel încât să nu mai existe alte instrucţiuni, dispoziţii etc. şi care mai mult sa încurce, decât
să descurce lucrurile?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Soluţii pentru implementare proiecte
Domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi cum consideră MFE ca va îmbunătăţi/armoniza relaţia cu Ministerul Finanţelor
Publice şi cu structurile acestuia, în programarea 2014 – 2020, pentru a nu mai exista opinii diferite, care să afecteze
implementarea proiectelor (de ex., o cheltuială eligibilă la MFE nu este eligibilă la Ministerul Finanţelor, cheltuieli
aprobate de AM sunt tăiate de Curtea de conturi, nu se primesc rambursările la timp, dar se plătesc penalităţi la
ANAF etc.)? În mod similar, cum se pot armoniza soluţiile oferite de AM şi OI, care au abordări diferite, pentru
programe identice sau similare?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Răspuns contestaţie
Domnule Ministru,
Cu privire la procesul de evaluare a proiectelor prin care se accesează fonduri europene, vă rog să-mi
comunicaţi de ce raspunsul la o contestaţie (cu termen de raspuns de 20 de zile, conform ghidului), ajunge la
beneficiar după 3 luni? Nimeni nu raspunde pentru astfel de întărzieri?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Doamna Ministru,
Din prezentarea POR şi a condiţiilor generale de accesare a măsurilor de finanţare, publicate la data prezenta,
reies următoarele:
1. Proiectele se vor defaşura exclusiv în staţiuni turistice atestate
2. Tipurile de proiecte finantabile includ:
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, reţele de captare şi transport, parcuri
balneare, modernizare şi creare baze de tratament)
Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică;
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice
3. Solicitanţii anuntaţi ca fiind eligibili sunt exclusiv UAT şi asociatii de UAT (primarii şi consilii judeţene).
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Având în vedere că în staţiunile balneare, care par a fi prioritare, în ceea ce priveşte nevoile de finanţare, îşi
desfasoară activităţi de turism balnear unităţi ale Ministerului Sănătăţii – sanatorii, centre de recuperare, etc, iar
acestea sunt interesate să îşi extindă activitatea, cu servicii care intră în categoria de well-being, SPA, etc., dar nu au
acces la finanţare, pentru ca ele sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii, care este o autoritate publică centrală, şi nu
o UAT, vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere extinderea categoriilor de solicitanţi eligibili şi cu autorităţile
publice centrale?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Evaluare proiecte fonduri europene
Domnule Ministru,
Cu privire la procesul de evaluare a proiectelor prin care se accesează fonduri europene, vă rog să-mi
comunicaţi :
cum intentioneaza Ministerul Fondurilor Europene sa asigure corectitudinea evaluarii proiectelor?
De ce nu există un sistem coerent şi corect de monitorizare al asa-zisilor evaluatori de proiecte independenti?
Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată doamnei Sevil Shaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritara 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Doamnă Ministru,
Din prezentarea POR şi a condiţiilor generale de accesare a măsurilor de finanţare, publicate la data prezentă,
reies următoarele:
1. Turismul şi eco-turismul vor fi prioritare în ceea ce priveşte finanţarea întreprinderilor
2. Microintreprinderile (număr mediu anual de angajaţi maxim 9, în anul anterior depunderii proiectului) vor
avea acces la finanţări nerambursabile de maxim 200.000 euro (ajutor de minimis).
3. IMM- Intreprinderile mici şi mijlocii (număr mediu anual de angajaţi peste 10, în anul anterior depunderii
proiectului) vor avea acces la finanţări nerambursabile de maxim 1.000.000 euro.
Având în vedere că cele mai multe firme care desfaşoară activităţi de turism, pe litoral şi în Delta Dunării,
sunt microintreprinderi, datorită sezonalităţii, care presupune o perioadă limitata de timp pentru menţinerea
numărului maxim de angajaţi, determinând astfel că, la nivelul unui an fiscal, numărul mediu de angajaţi să fie de
maxim 9 şi astfel, aceste firme nu pot avea acces la finanţări de 1 milion de euro, care le-ar permite să realizeze
investiţii consistente, inclusiv de agrement – balneare – centre spa, care să raspundă nevoilor de extindere a
sezonului estival, prin activitati de well-being şi balneare, vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi în vedere şi cuprinderea
microintreprinderilor în categoria de IMM-uri?
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Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, directorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorului
doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Problema familiei Gegeran privind serviciile de apă şi canalizare
Supun atenţiei dumneavoastră problema familiei Gegeran care astăzi, în secolul al XXI-lea, sunt nevoiţi să
care apă potabilă de la 1 km. Această situaţie mi-a fost prezentată la cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş de către
doamna Gegeran Alina, domiciliată în Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, str. Aleea Crinului, bl. F6, ap 6.
Asociaţia de Proprietari le-a întrerupt furnizarea cu apă din cauza datoriilor de 1971,7 lei acumulate timp de
15 ani când în acest apartament nu a locuit nimeni, familia fiind plecată în străinătate. Datoriile sunt către firma
RECOM care şi-a încheiat activitatea în 2010.
Doamna Gegeran Alina a solicitat recent furnizorului APASERV încheierea unui contract de servicii, însă
acesta a refuzat pe motivul că există restanţe la Asociaţia de Proprietari.
Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog să îmi comunicaţi:
1. În condiţiile în care RECOM nu mai există este legală imputarea datoriei şi care este procedura de
soluţionare a acestei probleme?
2. Este un abuz sau există o bază legală prin care APASERV poate refuza încheierea unui contract în astfel
de situaţii?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris, inclusiv petentei.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Mihai Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Cum se va aplica iniţiativa „ora sanitară” în şcoli?
Domnule Ministru,
Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a anunţat că din toamnă s-ar putea impune o oră de educaţie sanitară
la toate clasele.
Vă solicit să precizaţi cum veţi implementa acest nou proiect.
Va fi o oră în plus la orarul, şi aşa încărcat al elevilor, sau se va înlocui o altă materie?
Ministerul dispune de personal calificat pentru o astfel de materie? Care va fi impactul bugetar pentru anul
şcolar următor?
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Descentralizarea financiară absentă în noul Cod fiscal
Domnule Ministru,
Administraţiile publice din România aşteptau de la proiectul de Cod fiscal, aflat în prezent în dezbaterea
Camerei Deputaţilor, ca precondiţie a decentralizării serviciilor publice şi a unor competenţe ale ministerelor, o
descentralizare financiară clară, precisă, fără echivoc. Mai mult, o astfel de descentralizare financiară ar fi
impulsionat şi administraţiile publice din România să contribuie la creşterea gradului de colectare a veniturilor
bugetare, fiind direct interesate ca acesta să fie în cel mai înalt grad posibil. În ciuda acestor aşteptări, forma adoptată
de Senat şi care are puţine şanse să fie modificată substanţial la Camera Deputaţilor, nu oferă administraţiilor publice
locale din România decât suportul legal pentru majorarea taxelor locale asupra clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
şi asupra terenurilor. Ori, după cum ar trebui să cunoaşteţi, pentru o mare parte a populaţiei şi chiar pentru micii
întreprinzători, chiar nivelul actual al taxelor locale este unul la limita suportabilităţii, fiind derizoriu să se considere
că salvarea financiară a administraţiilor publice locale se poate face doar pe seama creşterii taxelor locale.
În aceste condiţii şi luând în considerare faptul că MDRAP intenţionează să resusciteze în anul 2015
proiectul de descentralizare a unor competenţe ale ministerelor, care implică şi mai multe cheltuieli ale
administraţiilor publice locale, vă rog, domnule Ministru, să precizaţi planul concret de măsuri prin care
descentralizarea financiară să devină o realitate pentru administraţiile publice locale, iar acestea din urmă să nu mai
stea „cu mâna întinsă” cerând îngăduinţă şi finanţare cu picătura de la Bucureşti?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Indexarea anuală a veniturilor şi alocaţiilor plătite din resurse publice
Doamnă Ministru,
În pofida faptului că România are mai multe angajamente ferme determinate de acordurile pe care le avem cu
organismele financiare internaţionale, din punctul de vedere al managementului sustenabil al finanţelor publice,
indexarea veniturilor din pensii, salarii sau a alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor sociale şi a
indemnizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi reprezintă o obligaţie şi nu o opţiune a Guvernului României. Dacă
în privinţa pensiilor din sistemul public Legea nr. 263/2010 a fost respectată parţial, în ceea ce priveşte celelalte
venituri, din salarii sau alocaţii, acestea nu s-au mai indexat de peste opt ani. Astfel s-a ajuns ca salariul minim brut în
plată pentru studii medii să egalizeze salariul unui debutant cu studii superioare, ca alocaţia de stat pentru copii, până
la modificarea cuantumului din 20 mai 2015, să devină cea mai mică din Uniunea Europeană şi exemplele pot
continua. Având în vedere că, potrivit declaraţiilor dumneavoastră şi ale domnului Ministru Liviu Pop se doreşte
implementarea urgentă a unei reforme în domeniul salarizării şi luând în considerare necesitatea corelării veniturilor
populaţiei cu gradul de convergenţă a preţurilor din România, vă rog să îmi comunicaţi dacă nu consideraţi oportun
ca principiile cuprinse în Legea nr. 263/2010 (rata inflaţiei plus 50% din creşterea salariului mediu brut) de indexare
şi majorare a celorlalte venituri şi alocaţii bugetare să călăuzească şi legile pe care le aveţi în pregătire?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată domnului Mihai Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Lipsa apei potabile în şcolile din judeţul Tulcea
Domnule Ministru,
Deşi ne aflăm în anul 2015 şi suntem ţară membră a Uniunii Europene, în România la ora actuală există şcoli
care nu au avizul sanitar de funcţionare din cauza lipsei apei potabile. Această situaţie este extrem de alarmantă în
judeţul Tulcea, acolo unde peste 7% din unităţile de învăţământ nu au condiţii igienice şi de căldură esenţiale pentru
buna desfăşurare a procesului educaţional.
În aceste condiţii vă solicit:
1.
Să realizaţi o analiză urgentă a situaţiei învăţământului din judeţul Tulcea.
2.
Să implementaţi măsurile necesare pentru asigurarea apei potabile în şcoli.
Vă solicit un răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Mihai Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Situaţia Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"
Stimate Domnule Ministru,
În data de 29 aprilie a.c., a fost publicat pe site-ul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, un
Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino". Confom documentului ajutorul constă
într-un împrumut de peste 33 de milioane de lei şi o amânare la plata obligaţiilor fiscale de la ANAF. De asemenea,
se menţionează că în termen de 6 luni de la momentul acordării ajutorului de stat, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" trebuie să prezinte un plan de restructurare sau
dovada restituirii ajutorului de stat.
În condiţiile în care, în prezent, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi
Imunologie "Cantacuzino" se află în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare
(ANCSI) din subordinea Ministerului Educaţiei, stimate Domnule Ministru,vă rog respectuos să precizaţi în
răspunsul Dumneavoastră:
1.
Care este situaţia actuală a Proiectuui de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea unui ajutor de stat
individual pentru salvarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie
"Cantacuzino"?
2.
Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere şi care este palnul de restructurare care să asigure
viabilitatea pe termen lung a Institutului?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Stimate Domnule Ministru,
Conform art. 64, alin 3, din OUG 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
circulaţia pe drumurile publice, ”Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. 1 se
realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament”.
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu cuprinde dispoziţii cu privire la
procedura în care se execută măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, în aceste condiţii la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale au fost adoptate o serie de acte cu caracter normativ prin care s-a
reglementat procedura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar.
În data de 25 mai, a.c., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de
Avocatul Poporului şi a stabilit că activitatea de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar nu poate fi reglementată
prin astfel de acte/hotărâri ale consiliilor locale.
Aşadar, conform deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie reglementarea procedurii de ridicarea a
vehiculelor staţionate neregulamentar întră în competenţa legislativă a Guvernului. În prezent Regulamentul de
aplicare a OUG nr. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu cuprinde dispoziţii cu privire
la procedura în care se execută măsura ridicării autovehiculelor staţionate neregulamentar.
Stimate Domnule Ministru, faţă de cele prezentate, vă rog respectuos să precizaţi în răspunsul
Dumneavoastră:
3.
Cum vor fi puse în aplicare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, până la completarea regulamentului de punere în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă
195/2002.
4.
Care este termenul în care Ministerul va veni cu o nouă reglementare sau completare a
regulamentului de punere în în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 195/2002?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***

