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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
După citirea motiunii de cenzură iniţiată de 183 deputaţi şi senatori: “Victor Ponta –demis pentru exces de
putere prin blocarea alegerilor. Dreptul la vot nu e o lozinca!”, luni 8 iunie, în plenul comun al Camerei Deputaţilor
şi Senatului, marţi 9 iunie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot secret cu bile, Proiectul de Hotărâre a
Camerei Deputaţilor (PHCD 57/2015) de respingere a solicitării nr.1531/C/2015 a Procurorului General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la formularea cererii de urmărire penală
împotriva domnului deputat Victor-Viorel Ponta , prim-ministru al României, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de
conflict de interese, care fac obiectul dosarului nr.122/P/2012 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie( 231 voturi
pentru,120 împotrivă).
Miercuri, 10 iunie plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, 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 (PH CD 56/2015) (251 voturi
pentru, o abţinere);
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD
58/2015) (256 voturi pentru, 6 abţineri);
3. Proiectul de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei
anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa (PH CD
59/2015) (270 voturi pentru, o abţinere);
4. Proiectul de Lege privind 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 (PL-x 497/2014) lege ordinară (276
voturi pentru, 2 împotrivă, o abţinere);
5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 411/2015) lege ordinară (272
voturi pentru, 5 abţineri);
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 410/2015) – lege ordinară (280 voturi pentru);
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (PL-x 433/2015) lege ordinară ( 285 voturi pentru, 2 abţineri);
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 653/2011)lege ordinară (192 voturi pentru,
91 împotrivă, 4 abţineri);
9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilităţii
operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii
de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”(PL-x 437/2015) – lege ordinară (289
voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere);
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staţionarea,
desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României (PL-x 435/2015) lege ordinară
(288 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere);
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x
416/2015) lege ordinară (287 voturi pentru, o abţinere);
12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea
personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemul public de asistenţă socială în anul 2015 (Pl-x 21/2015)
lege ordinară (288 voturi pentru);
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13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 302/2015) lege organică (285 voturi pentru, 2 abţineri);
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate (PL-x 384/2010) lege organică (280 voturi pentru, 9 abţineri);
15. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă (Pl-x 357/2015) lege organică (288 voturi pentru, o abţinere);
16. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x
133/2015) lege organică (289 voturi pentru, o abţinere).
Totodată, deputaţii au respins proiectele legislative:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 42/2015) – lege organică (274 voturi pentru, 4 împotrivă, 9 abţineri);
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor (Pl-x 369-2015) lege organică (259 voturi pentru, 11 împotrivă, 15 abţineri).
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 358/2015)- lege organică nu a întrunit
numărul de voturi necesar adoptării (124 voturi pentru, 156 împotrivă, 8 abţineri) , iar Propunerea legislativă privind
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Pl-x 363/2015)- lege
organică a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final.
În aceeaşi zi a fost retrimisă la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare cu
termen o săptămână, Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi” (Pl-x
308/2014) - lege ordinară, a fost amânată pentru dezbatere cu o săptămână Propunerea legislativă pentru completarea
şi modificarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Pl-x 257/2015)- lege ordinară, şi plenul a aprobat
retragerea Propunerii legislative pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (Pl-x 386/2015),
la solicitarea iniţiatorului.
Vineri, 12 iunie plenurile reunite al Camerei Deputaţilor şi Senatului au dezbătut şi respins, prin vot secret
cu bile, moţiunea de cenzură iniţiată de 183 deputaţi şi senatori: “Victor Ponta –demis pentru exces de putere prin
blocarea alegerilor. Dreptul la vot nu e o lozinca!” ( 194 voturi pentru, 13 împotrivă ).

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 19 - 2015
săptămâna 8 – 12 iunie 2015

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 12 iunie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1180

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

454

1) Dezbătute

427
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

373

– 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

424
44
43
123
214
3
0
751
159
560
22

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

10

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

18
18
0
7

5) Retrase de iniţiatori

2

Cele 424 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
129 proiecte de legi initiate de Guvern:
din care:
60 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
31 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
38 proiecte de legi
295 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 142 de legi, dintre care 19 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, 10 iunie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

171
171

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
17

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

15
17
2
13
2

Retrimise la comisii

▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi
8 propuneri legislative

0
1
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 8 – 12 iunie 2015
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 411/2015 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene

2.

PL-x 497/2014 - Lege privind 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

3.

PL-x 410/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

4.

PL-x 433/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

5.

PL-x 653/2011 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

6.

PL-x 384/2010 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

7.

PL-x 437/2015 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea
capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de
realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al
Forţelor Aeriene”

8.

PL-x 435/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea,
staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

9.

PL-x 21/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind
salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială
în anul 2015

10.

PL-x 416/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000

11.

Pl-x 302/2015 - Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
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12.

PL-x 133/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice

13.

PL-x 357/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 363/2015 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.2 teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 369/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor
Se comunică respingerea proiectului
III.Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:

1.

PL-x 42/2015 – Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

2.

PL-x 358/2015 – Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturile persoanelor cu handicap
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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 12 iunie 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 decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Proiecte

Senat
În
procedură

7

95

102

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE

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

4
2
1

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

0
1
8
34

49

50
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 12 iunie 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

Stadiul

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

PLx
28/2015

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 11.05.2015
Legii apelor nr.107/1996. (poz. I-a-12)

L
591/2014

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar

necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul

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
respingere a
cererii de
reexaminare şi

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

PLx
223/2014

4

L
168/2013

PLx
524/2011

5

L
616/2011

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul
MED

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

- 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)

BUG şi JUR

bugetare.

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.

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG
S

Observaţii
adoptarea Legii
în forma trimisă
spre promulgare
depus pe
04.06.2015
(350/R/ 2015)
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus pe
08.06.2015
(355/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
467/2014

17

18

19

L
492/2014

PLx
75/2015
L
718/2014

PLx
268/2015
L
6/2015

- 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.

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
25.03.2013

CD - BUG,
MUN şi JUR
pt. raport
comun

CD - BUG
pt. raport

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:
18.04.2013

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

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

Observaţii

S - Adoptat pe
01.10.2014

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

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)

Stadiul

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.

5

TDR:
02.03.2015

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

TDR:
07.04.2015

Nr.
crt

20

21

Nr. înreg.
PLx
371/2015
L
127/2015

PLx
385/2015
L
128/2015

PLx
337/2013

22

23

L
501/2013

PLx
57/2015
L
475/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul
S - Adoptat pe
27.04.2015

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

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

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

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

S - Adoptat pe
12.02.2015

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)

CD - Retrimis
pe data de
27.05.2015
BUG şi JUR
pt. raport
suplimentar

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

6

TDR:
10.06.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
656/2011

24

25

26

L
531/2011

PLx
190/2014
L
17/2014

PLx
239/2014
L
192/2014

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

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

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

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

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.

7

Observaţii

CD - IND
pt. raport

TDR:
08.02.2013

TDR:
30.04.2014

S - Adoptat pe
28.04.2014

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

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
465/2014

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)

L
495/2014

Obiectul de reglementare

28

PLx
479/2014
L
484/2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

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

PLx
537/2014

29

L
596/2014

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)

Observaţii

S - Adoptat pe
30.09.2014

- 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

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

8

TDR:
23.10.2014

S - Respins pe
01.10.2014

CD - IND şi
AGRI
pt. raport
comun

TDR:
28.10.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
23.12.2014

Nr.
crt

30

31

32

33

Nr. înreg.

PLx
578/2014
L
494/2014

PLx
29/2015

Titlul proiectului de lege
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

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)

PLx
661/2013
L
552/2013

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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
09.12.2014

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

TDR:
25.03.2015

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

L
514/2010

Obiectul de reglementare

- 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

9

CD - IND şi
JUR
pt.raport

TDR:
16.02.2015

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

TDR:
13.02.2013

Nr.
crt

34

Nr. înreg.
PLx
468/2012
L
333/2012

PLx
162/2014

35

36

37

38

L
21/2014

Plx
581/2014
L
414/2014

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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
S - Respins pe
Propunere legislativă - Legea zootehniei.
data de
(poz. I-b-50)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: deputaţi + senatori
- Cameră decizională: CD

Instituirea unui nou cadru juridic unitar în domeniul
zootehniei.

TDR:
29.11.2012

TDR:
17.04.2014

09.12.2014

CD - AGRI
pt. raport
S
- Adoptat pe
Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
25.02.2015
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
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

10

Observaţii

TDR:
10.02.2015

TDR:
11.03.2015

TDR:
25.09.2012

Nr.
crt

39

Nr. înreg.

PLx
551/2014
L
464/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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.
TDR:
- Caracter: ordinar
CD - ADMIN
30.12.2014
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

40

41

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
377/2011
L
10/2011

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

42

PLx
395/2012
L
212/2012

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

11

Nr.
crt

43

44

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
96/2014
L
658/2013

PLx
140/2014
L
116/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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.

24.02.2014

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2014

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

45

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

46

PLx
315/2014
L
217/2014

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

12

Nr.
crt

47

48

49

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
391/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală, precum şi pentru completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal.
(poz. I-b-33)

L
158/2014

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

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

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
Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
ulterioare.
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.

Stadiul
S - Adoptat pe
01.09.2014

CD - JUR
pt. raport

13

TDR:
11.09.2014

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 18.03.2015
modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în
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

Observaţii

TDR:
17.03.2015

TDR:
07.04.2015

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

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 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)

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

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)

Înscris pe
ordinea de zi

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.

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

14

S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

L
169/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

7

L
352/2014

L
689/2014

Observaţii

TDR:
12.03.2014

CD -

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

6

Stadiul

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

15

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

PLx
266/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

Stadiul

CD - Adoptat pe
22.04.2015
S - Adoptată pe
03.06.2015

Observaţii

La SG din data
de 08.06.2015

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

9

10

PLx
1/2011
L
415/2011

PLx
229/2015
L
3/2015

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)

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 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

16

La promulgare
din data de
28.05.2015

La promulgare
din data de
03.06.2015

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

PLx
51/2015
L
598/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Observaţii

La promulgare
din data de
04.06.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

12

13

14

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

17

La promulgare
din data de
04.06.2015

La promulgare
din data de
09.06.2015

La promulgare
din data de
09.06.2015

Nr.
crt

15

16

Nr. înreg.

PLx
552/2014
L
466/2014

PLx
396/2015
L
136/2015

Titlul proiectului de lege
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. (poz. I-b-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

17

L
488/2014

PLx
109/2014

18

L
517/2013

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
03.12.2014

CD - Adoptat pe
03.06.2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. S - Adoptat pe
96/2003 privind protecţia maternităţii la 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 12.02.2015
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
locurile de muncă. (poz. II-11)
nr.
25/2004, cu modificările ulterioare, în contextul CD - Adoptat pe
- Caracter: organic
îndeplinirii
obligaţiilor ce revin României, în calitatea sa 03.06.2015
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
497/2014

Obiectul de reglementare

La SG din data
de 08.06.2015

La promulgare
din data
de10.06.2015

de stat membru al Uniunii Europene.

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)

S - Adoptat pe
24.11.2014

CD - Adoptat pe
10.06.2015

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

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

18

Respins
definitiv pe
11.02.2015

Nr.
crt

19

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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.

20

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

25

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

26

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

27

28

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.
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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

29

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

30

31

L
12/2014

PLx
538/2014
L
602/2014

PLx
719/2010

32

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

33

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

34

PLx
474/2014
L
459/2014

35

L
331/2014

PLx
240/2014

36

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

37

38

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

39

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.

24

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

40

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

41

PLx
93/2015
L
2/2015

42

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

43

44

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

45

46

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

47

48

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

PLx
26/2015
L
588/2014

PLx
27/2015
L
589/2014

- 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

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

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.

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.

Stadiul
S - Adoptată pe
04.03.2015

CD - Adoptată pe
01.04.2015
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Legea nr.
93/2015

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptat pe
06.05.2015

S - Adoptat pe
05.02.2015

CD - Adoptată pe
29.04.2015

Proiect de lege pentru aprobarea unor măsuri
S - Adoptat pe
în domeniul promovării producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie. Aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 05.02.2015
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

Observaţii

Legea nr.
116/2015

Legea nr.
120/2015

Legea nr.
122/2015

Nr.
crt

51

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
442/2014

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)

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.

L
291/2014

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
17.09.2014

CD - Adoptat pe
29.04.2015

Legea nr.
123/2015

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

52

53

PLx
475/2014
L
460/2014

PLx
436/2014
L
567/2014

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.
(poz. I-b-42)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organică
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

CD - Adoptată pe
06.05.2015

Legea
nr.129/2015

S - Adoptat pe
27.04.2015
Modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul
silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
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CD - Adoptată pe
20.05.2015

Legea
nr.133/2015

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 12 iunie 2015)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 28 avize.
Cele 24 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

16
8

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

8
1
15

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 561 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 68 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 39 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 1925 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

373



rapoarte suplimentare

134

107

47



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

9

771

725

429

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 8 - 12 iunie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.354/2015

PLx.411/2012
/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 4 parlam.
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia pentru muncă

09.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/R din 10.06.2015)

Reexaminare – Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

1 dep.
adoptată
de Senat

10.06.2015

Raport de adoptare
(352/RS din
11.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisia
juridică – prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

03.02.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(355/R din 08.06.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal

Guvern
adoptat de
Senat

09.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(364/R din 10.06.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative

Guvern
adoptat de
Senat

09.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(365/R din 10.06.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru

Guvern
adoptat de
Senat

09.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(366/R din 10.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.225/2014

PLx.410/2015

PLx.433/2015

PLx.653/2011

sănătate

5

PLx.411/2015

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor publice, de a scoate
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene – raport comun cu comisia
pentru mediu

Guvern
adoptat de
Senat

09.06.2015

Raport de adoptare
(367/R din 10.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor
neconvenţionale pe teritoriul României – raport comun cu comisia
pentru mediu

7 parlam.
respinsă
de Senat

05.04.2015

Raport de respingere
(360/R din 09.06.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003

2 parlam.
respinsă
de Senat

03.06.2015

Raport de respingere
(152/RS din
09.06.2015)

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(362/R din 09.06.2015)

41 parlam.
respinsă
de Senat

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(65/RS1 din
11.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvern
Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de
adoptat de
traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează
Senat
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(362/R din 09.06.2015)

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.242/2015

Plx.429/2007

PLx.497/2014

Plx.507/2014

Proiect de Lege privind 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
Guvern
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti adoptat de
şi localităţile din judeţul Ilfov – raport comun cu comisiile pentru
Senat
administraţie şi transport
- prioritate legislativă
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1
PLx.497/2014

Denumirea proiectului

şi localităţile din judeţul Ilfov – raport comun cu comisiile pentru
administraţie şi industrii
- prioritate legislativă

2

PLx.166/2010

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2010
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor

Guvern
adoptat de
Senat

17.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(127/RS2 din
11.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

03.03.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(362/R din 09.06.2015)

V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.497/2014

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind 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
Guvern
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti adoptat de
şi localităţile din judeţul Ilfov – raport comun cu comisiile pentru
Senat
industrii şi transport
- prioritate legislativă

VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.242/2015

PLx.411/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor
neconvenţionale pe teritoriul României – raport comun cu comisia
pentru industrii

7 parlam.
respinsă
de Senat

19.05.2015

Raport de respingere
(360/R din 09.06.2015)

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor publice, de a scoate
la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene – raport comun cu comisia
pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

09.06.2015

Raport de adoptare
(367/R din 10.06.2015)

VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.183/2015

PLx.357/2015

PLx.21/2015

PLx.133/2015

PLx.354/2015

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea cadru 1 senator
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din adoptat de
fonduri publice
Senat

03.06.2015

Raport de respingere
(183/RS din
09.06.2015)

03.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(359/R din 09.06.2015)

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

1 dep.
adoptat de
Senat

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului
public sanitar şi sistemul public de asistenţă socială în anul 2015 –
raport comun cu comisia pentru sănătate

Guvern
adoptat de
Senat

09.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(363/R din 09.06.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

4 parlam.
adoptat de
Senat

09.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(369/R din 10.06.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 4 parlam.
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia pentru politică economică

26.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(370/R din 10.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

09.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(363/R din 09.06.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

28.04.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(366/R din 10.06.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.21/2015

PLx.653/2011

Denumirea proiectului
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului
public sanitar şi sistemul public de asistenţă socială în anul 2015 –
raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru
buget

IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.402/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale

1 dep.

09.06.2015

Raport de respingere
(371/R din 10.06.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.(f) din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

2 parlam.
adoptat de
Senat

03.06.2015

Raport de adoptare
(372/R din 10.06.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură

4 parlam.
respinsă
de Senat

03.06.2015

Raport de respingere
(373/R din 10.06.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

26.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(355/R din 08.06.2015)

7 parlam.
respinsă
de Senat

26.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(356/R din 08.06.2015)

1 dep.
respinsă
de Senat

12.06.2015

Raport de respingere
(357/R din 08.06.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.135/2015

Plx.244/2015

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.225/2014

Plx.160/2015

Plx.340/2015

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisia
buget – prioritate legislativă
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.89 din 29
august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare
Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil

4

PLx.369/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.96 din Legea 303/2004
46 parlam.
privind statutul judecătorilor şi procurorilor

09.06.2015

Raport de respingere
(368/R din 10.06.2015)

XII. Comisia pentru regulament
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor

4 dep.

09.06.2015

Raport de adoptare
(361/R din 09.06.2015)
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Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

Minciunile şi manipulările încă premierului Victor Ponta împotriva românilor
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Doresc să mă adresez astăzi românilor pentru a le explica minciunile la care au fost supuşi în ultima
săptămână de către prim-ministrul ţării, iar premierului şi deputatului Victor Ponta mă adresez pentru a-i explica de
ce face rău ţării şi instituţiilor pe care le reprezintă. Domnule Ponta, în noiembrie susţineaţi că sunteţi mândru că
sunteţi român. Acum aţi demostrat clar că sunteţi de fapt un român laş şi România nu poate fi mândră cu un
asemenea prim-ministru.
Să le luăm pe rând. În urma acţiunii unui procuror care respectă procedurile şi legile ţări, Victor Ponta a
declarat că nu e normal ca un guvern să fie dărâmat de un procuror. Este o falsă problemă, pentru că acţiunea
procurorului nu implica în mod procedural înlăturarea premierului. Aţi invocat că numai parlamentul vă poate
schimba! Greşit! Demisia de onoare nu ţine de legile ţării, ci de legea bunului simţ şi de respectul pentru ţară şi
instituţiile ţării. Aţi arătat că nu aveţi nici bun simţ, nici respect pentru ţară.
Aţi spus apoi că nu e normal ca procurorii să schimbe prim miniştrii când vor ei. Dar nu sunteţi decât
singurul prim-ministru din istoria României care este cercetat în timpul mandatului. Şi sperăm că sunteţi şi ultimul în
această postură. Daca aţi fi fost al patrulea sau al cincilea prim ministru cercetat, atunci am fi putut zice că justiţia are
ceva cu prim-miniştrii, dar sunteţi singurul care aţi pus ţara în această situaţie ruşinoasă.
Aţi spus că justiţia organizează o lovitură de stat, o gravă şi total nefondată acuzaţie. Până mai ieri vă
lăudaţi la Bruxelles cu rezultatele obţinute de justiţie în domeniul anti-corupţiei. Dar când a ajuns la uşa guvernului,
justiţia nu mai este bună.
Aţi spus că România intră în criză dacă vă daţi demisia. Dar tocmai faptul că nu vă daţi demisia poate
provoca o criză politică şi un grav deficit de imagine în afara ţării. Aţi preferat să vă vedeţi doar de interesul propriu
şi să târâţi ţara în noroi.
Domnule Victor Ponta, prin refuzul de a vă da demisia aţi pus Parlamentul din nou într-o postură ingrată.
Parlamentul avea deja o încredere scăzută în rândul populaţiei. Prin ceea ce aţi făcut marţi, prin faptul că aţi pus
parlamentarii PSD să facă zid împotriva justiţiei, aţi dat o nouă lovitură acestei instituţii a Parlamentului din care
faceţi parte şi dumneavoastră.
Ce se putea întâmpla rău dacă aţi fi avut onoare şi vă dădeaţi demisia? Personal, aţi fi avut ocazia să
demonstraţi că sunteţi un politician onorabil, un om nevinovat aşa cum susţineţi, justiţia îşi vedea de treabă, iar ţara ar
fi dus-o mai bine cu un alt premier. Dar acum, cu toţii avem de pierdut. Aţi arătat că nu aveţi onoare, aţi blocat
mersul justiţiei, iar ţara intră într-o criză cu consecinţe greu de evaluat.
Pentru toate aceste, domnule coleg deputat Victor Ponta, nu mai meriţi să îţi vorbesc cu „dumneavoastră”.
Pot să îţi mai zic doar atât: Victore, demisia! Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.
Deputat
Anton Doboş
***
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Domnule preşedinte, stimaţi colegi
Prin prezenta declaraţie politică doresc să salut şi să apreciez introducerea pe ordinea de zi a Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării de către Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis a punctului privind problema
defrişărilor ilegale, ceea ce arată preocuparea instituţiei prezidenţiale în legătură cu acest fenomen periculos pentru
noi toţi ca stat, dar şi pentru generaţiile viitoare.
Astăzi avem un nou Cod Silvic publicat în Monitorul Oficial, devenind Legea 133 din 8 iunie 2015, ceea ce
putem spune că reprezintă un nou început pentru domeniul silvic. Nu doresc să comentez dacă este un cod silvic bun
sau rău, este drept are foarte multe scăpări, dar câteva considerente de ordin tehnic asupre transpunerii în practică a
acestei legi cred că sunt necesare.
Pornind de la principiul fundamental de gestionare durabilă a pădurilor, în scopul sporirii contribuţiei
acesteia la creşterea calităţii vieţii, trebuie întărit rolul şi importanţa ocolului silvic ca structură de bază în
administrarea pădurilor. Este necesar să crească rolul amenajamentului silvic în gospodărirea durabilă a pădurilor şi
repoziţionarea pădurilor în rândul priorităţilor naţionale din punct de vedere al statutului instituţional, alocării
bugetare şi impactului social.
Unul dintre cele mai importante obiective operaţionale în silvicultură trebuie să fie realizarea cadastrului
forestier ca parte integrată a cadastrului general naţional. Politicile publice în domeniul silviculturii trebuie să
urmărească:
- creşterea suprafeţei ocupate cu păduri în România prin înfiinţarea a minim 500 km/an perdele forestiere de
protecţie a căilor de comunicaţie, aşezărilor umane, culturilor, etc. şi ameliorarea prin împăduriri a minim 10000 ha
terenuri degradate inapte pentru agricultură;
-introducerea şi permanentizarea unui sistem de plăţi compensatorii pentru proprietarii de păduri cu funcţii
speciale de protecţie prin adoptarea reglementarilor necesare pentru acordarea unui sprijin;
-promovarea de politici comerciale bazate pe principiile economiei de piaţă prin crearea mecanismelor pentru
înfiinţarea bursei lemnului pentru sortimentele şi speciile de valoare ( stejar, paltin, frasin, cireş, salcâm, fag, molid,
brad, pin, plop,etc), sprijinirea agenţilor economici de exploatare şi prelucrare primară a lemnului precum şi a
agenţilor economici producători de mobila şi încurajarea valorificării locale a masei lemnoase cu scopul de a crea cât
mai multe locuri de muncă, precum şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte valorificarea masei lemnoase.
Toate aceste măsuri trebuie introduse în Strategia Naţională Forestieră pe termen mediu şi lung.
Vă mulţumesc!
Deputat
Cristian Chirteş
***
Nu toţi parlamentarii sunt corupţi!
Nu toţi parlamentarii obstrucţionează justiţia!
După votul de marţi din Camera Deputaţilor, deşi a reieşit clar cine a votat pentru obstrucţionarea justiţiei şi
cine s-a opus obstrucţionării acesteia, observ că în foarte multe medii de informare există tendinţa de generalizare a
aspectului negativ.
Concret se spune că „Deputaţii au blocat justiţia pentru ca un prim-ministru în funcţie să nu fie anchetat
pentru fapte de corupţie” sau „Parlamentul nu ar trebui să fie niciodată un obstacol în calea înfaptuirii justiţiei”.
În fond, nu este pentru prima dată când lucrurile sunt clare. Pe data de 9 iunie, principalul partid de opoziţie,
Partidul Naţional Liberal, în integralitatea sa, şi câţiva alţi deputaţi neafiliaţi puterii au votat în favoarea începerii
urmăririi penale şi pentru desfăşurarea actului de justiţie. Din voturile valabil exprimate marţi, 231 au fost pentru
"proiectul de hotărâre privind respingerea cererii de începere a urmăririi penale" a lui Victor Ponta, iar 120 de voturi
au fost "împotrivă", adică cele ale PNL.
Dar este regretabil că se fac astfel de generalizări pentru că, chiar dacă deputaţii din coaliţia de guvernare
deţin majoritatea parlamentară, ei nu reprezintă întregul Parlament.
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Recurgându-se la astfel de generalizări, Parlamentul României riscă să-şi piardă şi mai mult bruma de
credibilitate pe care o mai are. Există înregistrări video care confirmă că la ultimele solicitări ale justiţiei, de începere
a urmăriririlor penale ale demnitarilor, deputaţii sau senatorii Partidului Naţional Liberal au votat întotdeauna pentru
desfăşurarea corectă a actului de justiţie. Din aceste motive, resping generalizările reflectate asupra tuturor
parlamentarilor.
Este adevărat că prin votul de marţi, coaliţia de guvernare a impus o decizie prin care a obstucţionat
urmărirea penală şi s-a transformat într-un scut de protecţie pentru Victor Ponta, dar PNL s-a împotrivit în mod
constant acţiunilor anti-Justiţie ale PSD pentru că a susţinut şi va susţine egalitatea în faţa legii, gestionarea corectă
şi judicioasă a banilor publici, combaterea corupţiei politice.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Ioan Tămâian
***
La 25 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990, Victor Ponta preia comportamentul şi
apucăturile lui Ion Iliescu
În acest sfârşit de săptămână se împlinesc 25 de ani de la mineriada din vara anului 1990, considerată cea
mai brutală şi mai sângeroasă dintre toate cele şase mineriade care au avut loc în România, după 1989. Oficial, şase
morţi, peste 1.000 de răniţi, sute de persoane arestate şi o intervenţie în forţă a forţelor de ordine şi a minerilor aduşi
din Valea Jiului împotriva „golanilor” din Piaţa Universităţii. Bilanţul real al evenimentelor rămâne însă neclar şi
acum.
Evenimentele din 13-15 iunie 1990 au fost precedate de manifestaţiile anticomuniste din Piaţa
Universităţii. Mii de bucureşteni, majoritatea lor tineri, se adunaseră încă din 22 aprilie pentru a cere eliminarea din
viaţa publică a foştilor demnitari care au slujit regimul Ceauşescu. Ceea ce a început ca un protest pentru libertate şi
democraţie a sfârşit într-o baie de sânge. La apelul preşedintelui Ion Iliescu, câteva garnituri de tren pline cu mineri
din Valea Jiului ajung în Bucureşti unde, timp de două zile, recurg la acte de o violenţă extremă împotriva
protestatarilor şi al oricărei persoane suspecte că „subminează democraţia”. Înarmaţi cu bâte, minerii au instaurat
haosul în capitală. Sub sloganul „Moarte intelectualilor” sau „Noi muncim, nu gândim”, aceştia au atacat şi devastat,
sub false pretexte, sediul Partidului Naţional Liberal şi pe cel al PNŢ, sediul ziarului România Liberă, au agresat şi
bătut cu cruzime mii de bucureşteni pentru simplul fapt că erau studenţi, purtau ochelari, aveau barbă sau se aflau în
clădirea Universităţii. La final, preşedintele Iliescu le-a mulţumit ortacilor pentru că sunt „o forţă puternică, cu o
înaltă disciplină civică muncitorească, oameni de nădejde şi la bine, dar mai ales la greu”. Atunci, efectele în plan
intern şi extern au fost catastrofale, România a ratat startul reformelor atât de necesare şi a fost izolată ani la rândul
pe plan diplomatic.
La un sfert de secol de la acele evenimente, PSD foloseşte practici nedemocratice, similare celor folosite de
FSN în vara anului 1990, pentru a-l apăra pe Victor Ponta, care refuză să demisioneze din fruntea Guvernului, deşi
este urmărit penal şi acuzat de corupţie. Victor Ponta stă agăţat de putere cu riscul de a întoarce România din drum,
de a o arunca într-o profundă criză de imagine.
Când opoziţia a anunţat că va organiza o acţiune de protest ca reacţie la refuzul lui Ponta de a demisiona,
premierul a ameninţat cu contramanifestaţii, aşa cum a făcut pe vremuri predecesorul său, Ion Iliescu, când a chemat
minerii la Bucureşti. Intenţia sa a fost confirmată de primarul Capitalei, care a autorizat PSD să organizeze un miting
concomitent cu „lanţul uman” anunţat de PNL.
Pentru că exista riscul să apară incidente, Partidul Naţional Liberal a hotărât să renunţe, în mod înţelept, la
organizarea mitingului de la Palatul Parlamentului.
Domnule Victor Ponta, PNL nu poate da curs provocărilor social-democrate şi nu vrea să ia parte la
manifestaţii care riscă să aducă aminte de mineriada din iunie 1990. De asemenea, PNL nu doreşte ca acţiunea
politică să aibă repercursiuni asupra cetăţenilor, indiferent de orientarea lor politică. Noi, cetăţenii acestei ţări, nu
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putem uita ceea ce Ion Iliescu a instrumentat în urmă cu 25 de ani. România nu poate să se întoarcă în timp! Imaginea
şi prestigiul unei ţări sunt elemente esenţiale pentru statutul ei în lume!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
La o aniversare!
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Împlinim în acest an un sfert de secol de la reinventarea, am putea spune, parlamentarismului în România,
odată cu începerea lucrărilor Parlamentului rezultat ca urmare a alegerilor din Duminica Orbului, 20 Mai 1990.
Între timp o întreagă istorie a fost parcursă, istoria trecerii pe plan legislativ şi instituţional de la relativul
haos rezultat în urma evenimentelor din decembrie 1989 şi a procesului de destructurare a sistemului comunist şi
până în momentul de azi, al unei Românii integrate european şi euro-atlantic. În această istorie, rolul Parlamentului
României, al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, nu poate fi ignorat, iar progresele înregistrate între 1990 şi prezent
nu pot fi negate.
Doamnelor şi domnilor! Suntem, ca parlamentari, responsabili solidari ai faptului că azi, în ciuda
progresului evident de care vorbeam, reputaţia Parlamentului, cel mai reprezentativ organ al unei democraţii reale,
precum şi reputaţia clasei politice care oferă resursa umană pentru acest Parlament, se află pe una din treptele cele
mai de jos ale unui posibil clasament al încrederii, care ar cuprinde instituţiile fundamentale ale statului.
Cum am ajuns noi aici, stimaţi colegi? Răspunsul este, desigur, extrem de complicat şi poate că depăşeşte
puterea de analiză a celui care vă vorbeşte. Cert, depăşeşte cele trei minute pe care le am la dispoziţie. Dar mi se pare
evident că prin întreaga noastră activitate, prin comportamentul nostru individual şi de grup, suntem factori
responsabili ai acestei decăderi. Pentru că am acceptat, ca indivizi sau ca grupuri parlamentare, să fim preşul de sub
picioarele celor care se aflau la cârma guvernului şi a ministerelor, atunci când partidele noastre se aflau la guvernare.
Şi să fim preşul de sub picioarele şefilor noştri de partid, mai tot timpul. Pentru că, deşi nu există instituţia
mandatului imperativ, am acceptat să votăm la comanda unora sau a altora. Pentru că prea adesea am votat legi fără
să ne consultăm cu aceia care ne-au trimis să îi reprezentăm, deşi era vorba despre viaţa, sănătatea şi bunăstarea
acestora. Pentru că în numele eficienţei am sacrificat însăşi esenţa parlamentarismului, dezbaterea parlamentară. Şi,
mai ales, invocând un drept constituţional consacrat, acela al imunităţii parlamentare, prea adesea ne-am apărat pe
noi şi pe colegii noştri respingând solicitările Parchetului, chiar şi în cazuri de culpă evidentă.
Respectul se câştigă greu şi se pierde uşor. Cât de greu sau de uşor poate fi recâştigat respectul poporului
român pentru Parlament? Este o întrebare, Doamnelor şi Domnilor, căreia evenimentele aflate în desfăşurare îi pot da
un răspuns, chiar dacă provizoriu.
Să începem cu un prim pas, fie el şi unul simplu: să nu mai apărăm penalii din rândurile noastre. Să
încercăm astfel să ne respectăm pe noi înşine, ca aleşi ai poporului român. Căci respectul, încă o dată, se câştigă, nu
se primeşte cadou.
Deputat
Radu Zlati
***
România are nevoie stringentă de un învăţământ de calitate
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În calitate de părinte, de profesor universitar şi de parlamentar liberal, vicepreşedinte al Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, consider că învăţământul preuniversitar românesc trebuie
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să răspundă unor exigenţe care sporesc în mod constant şi care vin atât din partea societăţii cât şi din competiţia
internaţională, iar performanţa şi echitatea sunt principiile care trebuie să ghideze permanent măsurile din domeniul
educaţiei.
În acest sens am elaborat o iniţiativă legislativă care prevede ca elevii din învăţământul primar, gimnazial
şi liceal să aibă ore de curs doar dimineaţa. Am întreprins acest demers legislativ, deoarece consider că numai un
învăţământ cu orar exclusiv de dimineaţă poate fi cu adevărat un învăţământ de calitate şi acesta trebuie să fie
accesibil, bineînţeles, în mod egal, tuturor copiilor din învăţământul preuniversitar!
Mai mult decât atât, acest act normativ este în primul rând un apel către toţi parlamentarii şi către actualii
guvernanţi, pentru ca aceştia să-şi întoarcă privirea către sistemul educaţional şi să ofere un răspuns imediat la
problemele reale cu care se confruntă beneficiarii acestuia, fiind în aceeaşi măsură o soluţie aşteptată de către părinţi,
elevi şi cadre didactice.
Învăţământul preuniversitar românesc este grav afectat de lipsa unui program zilnic constant, unitar şi
planificat pe o perioadă mai mare de timp. Atât părinţii, cât şi cadrele didactice şi-au exprimat în repetate rânduri
nemulţumirile faţă de această situaţie care influenţează în mod negativ performanţele şcolare ale elevilor, dar care îşi
pune amprenta şi asupra vieţii private şi de familie. Părinţii au făcut chiar şi o petiţie online “pentru învăţământul
într-un singur schimb” invocând faptul că “cel mai greu lucru este că elevii nu sunt supravegheaţi dimineaţa de către
părinţi, iar când ajung seara acasă obosiţi, şi ei, şi părinţii, nu mai pot face mare lucru”.
Mai mult, studiile de psihologie şi pedagogie fundamentează ştiinţific şi arată că eficienţa maximă a
elevilor este atinsă între orele 8.00-13.00.a.m, acest interval fiind cel mai bun pentru acumularea de informaţii. Este
demonstrat, astfel, că primele ore ale zilei sunt cele mai indicate pentru învăţare şi pentru maximizarea
performanţelor intelectuale. În plus, orele de curs organizate după-amiază nu sunt adesea corelate cu orarul părinţilor
sau al profesorilor, afectându-le atât viaţa privată, cât şi activitatea profesională.
Cred că soluţii în acest sens se pot găsi prin construirea unor corpuri noi sau prelungirea celor deja
existente, printr-o valorificare a unor clădiri din jurul şcolilor sau chiar a spaţiilor din interiorul şcolilor; astfel toţi
elevii vor putea să înveţe doar în cursul dimineţii.
Un asemenea program, în care orele de curs se desfăşoară exclusiv dimineaţa, aşa cum prevede iniţiativa
mea legislativă, ar putea veni în sprijinul vieţii de familie şi a îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil, întrucât timpul
rămas copilului va fi în întregime dedicat vieţii de familie, odihnei necesare şi binemeritate, dar şi altor activităţi
extraşcolare fără griji şcolare. De asemenea, învăţământul într-o singură tură ar putea contribui la creşterea calităţii
actului didactic, la realizarea unui scenariu didactic mai eficient, la rezultate şcolare mai bune, la o mai bună şi mai
eficientă administrare a spaţiului şcolar.
Trebuie să recunoaştem cu toţii că avem nevoie de un sistem de educaţie performant, fiindcă fără el nicio
naţiune nu poate progresa. Iar acest lucru trebuie privit ca pe o investiţie în viitorul nostru şi al copiilor noştri.
Mai mult ca oricând în educaţie este nevoie de responsabilitate, preocupare pentru calitate, etică şi
profesionalism, iar această iniţiativă privind desfăşurarea orelor de curs exclusiv dimineaţa vine să răspundă tocmai
acestor nevoi.
Vă mulţumesc!
Deputat
Ştefan Alexandru Băişanu
***
Guvernul mimează finalizarea
canalului Siret – Bărăgan
Abordarea problemelor rolului, locului şi stării sistemului de îmbunătăţiri funciare în agricultura României,
constituie în prezent unul din cele mai delicate şi responsabile demersuri în domeniul macroeconomiei agrare.
Deşi România dispune de condiţii naturale bune pentru practicarea unei agriculturi performante, sunt
necesare eforturi şi resurse substanţiale pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. Mă refer la lucrări de
înaltă tehnicitate, complexe, ca irigaţii, desecări, drenaje, îndiguiri, de combatere a eroziunii solului – care presupun
investiţii foarte mari.
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Ţinând seama de importanţa vitală a acestor lucrări pentru securitatea alimentară a ţării, statul mimează că se
implică prin măsuri de susţinere a programelor de investiţii şi de organizare şi administrare a acestor lucrări.
Dincolo de orice conotaţii politice posibile, se cuvine să relev faptul că specialiştii români în domeniul
îmbunătăţirilor funciare s-au afirmat pe plan european, prin soluţii originale, în sfera lucrărilor de desecare sau
combatere a eroziunii solului.
În ultimii 25 de ani, acest vast domeniu patrimonial al agriculturii a fost supus arbitrariului, deciziilor
absurde şi dezastrului. S-a distrus ceea ce s-a realizat, fiind cea mai neagră perioadă pentru sectorul de îmbunătăţiri
funciare de când acesta există. S-ar putea afirma că nici o ţară şi nici un popor din lume nu s-a răzbunat cu atâta
înverşunare şi iresponsabilitate asupra propriilor realizări, distrugându-le.
Activităţile de funcţionare şi întreţinere au fost şi sunt rudele sărace ale sistemelor de irigaţii, întreţinerea
fiind de regulă proastă. Din această cauză, niciodată în România resursele de apă nu au atins limitele unei exploatări
durabile, bazate pe management de excepţie a factorului apă.
La cele menţionate se adaugă şi o gravă criză managerială pe tot traseul, începând, îndeosebi, cu Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi continuând cu filialele judeţene în
relaţiile cu producătorii agricoli.
Menţionez că, prin cele prezentate, nu doresc să denigrez în vreun mod competenţa specialiştilor care
lucrează în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi nici unele realizări în condiţii economice, tehnice şi chiar sociale
destul de grele.
Guvernul Ponta a promis, prin programul său politic, finalizarea infrastructurii primare de irigat, Canalul
Siret–Bărăgan, prin atragerea de investitori străini şi fonduri europene. În acest moment Guvernul mimează execuţia
canalului sus menţionat.
Guvernul a reuşit în final să blocheze adoptarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome
„Administrarea Canalului Siret–Bărăgan” sub pretextul lipsei studiului de fezabilitate.
Până când tergiversarea acestei promisiuni ?
Deputat
George Scarlat
***
Blocarea alegerilor parţiale de către Guvernul Victor Ponta
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Termenul-limită pentru organizarea de alegeri parţiale pentru locurile de primar şi preşedinţi de consilii
judeţene a fost depăşit, drept pentru care acestea vor fi ocupate de edili democratic aleşi abia la următoarele alegeri
locale din 2016.
Actualmente sunt vacantate 42 de locuri de primar şi 5 de preşedinte de consiliu judeţean,
nereprezentativitatea cetăţenilor români fiind mult mai mare dacă adăugăm şi cele 17 locuri pentru parlamentari.
Tergiversarea care a condus spre blocarea organizării alegerilor locale parţiale a fost făcută, în mod
evident, cu premeditare: printr-o ordonanţă de urgenţă dată anul trecut, în noiembrie, Guvernul a iniţiat modalitatea
de preluare a mandatelor de către viceprimari, dizolvând şi perioada de 90 de zile pentru organizarea alegerilor
parţiale. Aşadar, prin acest artificiu legislativ, Executivul a reuşit ceea ce şi-a propus: temporizarea alegerilor
parţiale. Cum sondajele nu erau prea generoase cu PSD, indicând o descreştere clară, Victor Ponta nu putea risca, aşa
că a preferat, dacă tot i-a stat în putinţă, să recurgă la toate subterfugiile pentru ca alegătorii să nu-şi exercite votul.
Intrigat şi revoltat de faptul că într-o localitate din judeţul pe care-l reprezint postul de primar era vacant
de suficient de mult timp pentru ca localnicii să fie afectaţi de lipsa factorului decident, am adresat interpelări atât
către Ministerul Afacerilor Interne, cât şi către Autoritatea Electorală Permanentă. Răspunsurile pe care le-am primit
sunt edificatoare. Astfel, din partea MAI aflăm faptul că „Documentele înaintate la Secretariatul General al
Guvernului nu au respectat cerinţele/exigenţele prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de
acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
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561/2009. De asemenea, proiectele nu au fost trimise pentru a fi înscrise pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare
şedinţei Guvernului potrivit art. 28 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009”. Deci, AEP ar
fi întrucâtva…vinovata de serviciu!
De la AEP răspunsul este însă complet şi lămuritor şi el pune în lumină, cu adevărat, situaţia de fapt.
Merită, prin urmare, să spicuim câteva informaţii relevante din răspunsul pe care l-am primit, pentru că ele vin să
întregească acest tablou, acest joc de-a alba-neagra întreprins de Guvernul României. Astfel, AEP a întreprins
următorii paşi, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale:
a transmis Ministerului Afacerilor Interne, prin adresa nr. 11176/26.08.2014, situaţia
centralizată a circumscripţiilor electorale în care s-a vacantat postul de primar, ori s-au dizolvat consilii locale;
a transmis, prin adresa nr. 1034/27.01.2015, Ministerului Afacerilor Interne, în vederea însuşirii
în calitate de co-iniţiator, proiectul hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru unele
autorităţi ale administraţiei publice locale şi proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului
calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale pentru unele autorităţi
ale administraţiei publice locale, din data de 22 martie 2015. (Proiectele de hotărâri ale Guvernului privind alegerile
locale parţiale din data de 22 martie 2015 s-au transmis Secretariatului General al Guvernului, cu adresa nr.
1597/09.02.2015, în vederea includerii pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului din data de 10 februarie 2015. MAI a
solicitat amânarea înscrierii pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri ale Guvernului referitoare la organizarea
alegerilor parţiale locale, motivul invocat fiind acela că organizarea alegerilor parţiale parlamentare şi a celor locale
la date diferite ar impune suplimentarea bugetului MAI cu o sumă care ar reprezenta dublarea cheltuielilor ce revin
acestui minister. În consecinţă, SGG a restituit AEP proiectele de acte normative privind alegerile locale parţiale,
pentru ca, împreună cu ministerele cu atribuţii în domeniu, să întreprindă măsurile ce se impun).
a transmis Guvernului României, respectiv MAI, prin adresa 6227/21.04.2015, situaţia
vacantării mandatelor de primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene şi dizolvarea consiliilor locale, cu precizarea
faptului că, în cazul alegerilor locale parţiale data de 7 iunie 2015 este ultima dată posibilă pentru organizarea şi
desfăşurarea acestora, iar proiectele de hotărâri ale Guvernului ar trebui adoptate astfel încât să intre în vigoare la
data de 4 mai 2015.
Partidul Naţional Liberal a atenţionat Guvernul în nenumărate rânduri despre această situaţie. Mai mult
decât atât, s-au obţinut mai multe hotărâri ale instanţelor prin care Executivul este obligat să aplice legea. Dar toate
acestea în zadar, căci Victor Ponta, premierul României, preferă să aplice legea…ignorării, preferă să suspende
organizarea alegerilor parţiale, nu din raţiuni financiare, ci doar din raţiuni meschin-politicianiste.
Vă mulţumesc!
Deputat
Marius Octavian Popa
***
Educaţia - ’’prioritate naţională’’ a Guvernului Victor Ponta ?
Ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, şi fostul ministru Ecaterina Andronescu,
preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Senat, au anunţat săptămâna trecută că se află în lucru proiectul de
modificare a Legii educaţiei naţionale, menit să corijeze o parte din prevederile actualei legi. Conform celor doi
oficiali, citez ''iniţiativa de modificare a Legii educaţiei naţionale nu îşi propune să bulverseze sistemul de
învăţământ, ci doar să remedieze neajunsuri, acolo unde ele au fost semnalate de către reprezentanţii sistemului''. Întro abordare evazivă, în care nici nu au fost enunţate deficienţele imputabile concret actualei Legi a Educaţiei
Naţionale, cei doi oficiali au precizat că se doreşte adoptarea unui cadru legislativ profesionist şi transparent, care să
fie dezbătut de către toţi factorii implicaţi în educaţie, printre care au fost indicaţi reprezentanţii Consiliului Naţional
al Rectorilor, reprezentanţii sindicatelor şi reprezentanţii tuturor organizaţiilor studenţeşti de la nivel naţional.
Referindu-se la stadiul actual al procesului de elaborare a modificărilor care se doresc a fi operate Legii
Educaţiei, Ecaterina Andronescu a informat că un draft conţinând o parte din aceste modificări este deja întocmit în
Comisia de Învăţământ a Senatului, documentul aşteptând momentul potrivit introducerii sale într-o dezabatere
amplă.
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Practica de zi cu zi ne arată că în România reală a anului 2015 unul din patru copii nu beneficiază de un drept
constituţional, şi anume dreptul la învăţătură. Unul din patru copii nu este în nicio formă instituţionalizată de
învăţământ, iar din punct de vedere statistic 700.000 de copii din România nu merg la şcoală. În conformitate cu
datele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică aproximativ 19.000 de copii lipsesc anul acesta de la clasa
pregătitoare. Unde sunt aceşti copii ? De ce nu sunt în clasa pregătitoare? Actualul guvern nu ştie unde sunt aceşti
copii, deoarece în marea lor majoritate în Inspectoratele Școlare Judeţene lucrează clientela PSD, slab pregătită
profesional, avidă de funcţii nemeritate şi bani obţinuţi uşor. Mai mult, nici Inspectoratele Școlare, nici ministerul de
resort nu au venit cu rapoarte anuale de câţiva ani. Dacă nu s-au înscris niciodată la scoală, trebuie identificaţi şi
aduşi în clasă, iar dacă au abandonat şcoala trebuie reintegraţi prin programul ''a doua şansă''. PSD este la putere de
mai bine de 3 ani, acum nu mai pot da vina pe nimeni, iar premierului Victor Ponta îi convine de minune această
situaţie pentru că nu mai trebuie să construiască şi să întreţină 1.400 de şcoli, să plătească salariile profesorilor, să
remedieze neajunsurile generate de accesul deficitar la sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare.
Cât despre problema salarizării personalului din învăţământ, domnul ministrul Cîmpeanu a anunţat că,
începând cu luna august 2015, salariile personalului nedidactic din învăţământ vor creşte cu 12%, iar referitor la
procentul din PIB care îi va fi alocat educaţiei în baza noilor prevederi, acesta va fi de 6%, procent care, deşi
figurează ca obligaţie stipulată clar de actuala lege nu se aplică, suma alocată învăţământului fiind în prezent de 3,7%
din PIB anul acesta faţă de procentul de 2,3% alocat în trecut.
Consider că o reformă a educaţiei este strict necesară, de aceea se impune o demarare cât mai urgentă a
dezbaterilor publice pe o nouă Lege a educaţiei, la care să participe şi să-şi aducă contribuţia toţi factorii implicaţi în
sistemul educaţional din România. Realitatea ne arată însă că atitudinea guvernului condus de premierul Victor Ponta
faţă de sistemul educaţional din România rămâne o ''prioritate naţională'' doar la nivel declarativ.
Deputat
Vasile Gudu
***
Cine are nevoie de o nouă Lege în Educaţie
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
După ce au mutilat Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 prin numeroase Ordonanţe de Guvern,”
rezolvând” în regim „de urgenţă” problemele unor grupuri de interese ale PSD, reprezentanţii Puterii din România,
plictisiţi să mai ciuntească una dintre cele mai europene legi implementate în sistemul de educaţie, lansează spre
dezbatere un nou Proiect de lege a educaţiei. Ideea nu este nouă, ea a „mocnit” ani de zile în Parlament, sub diferite
denumiri: Codul educaţiei, Noua Lege a Educaţiei.
Deci, această „veche lege” se doreşte a intra în vigoare chiar din anul şcolar 2016-2017. Termenul devine
o mare promisiune a iniţiatorilor, inconştienţi de faptul că o lege în sistemul de învăţământ nu poate apărea peste
noapte, nici de la un an la altul. Astfel, principiile predictibilităţii şi stabilităţii sistemului ar fi grav încălcate chiar de
cei care le clamează într-un exerciţiu retoric artificial.
De fapt, fără nici o coerenţă, aruncând într-o aşa-zisă dezbatere o sumedenie de propuneri, sub deviza „O
să vedem”, iniţiatorii acestui demers mai au câteva interese de satisfăcut prin această lege, în numele politizării
absolute.
Am participat la diverse întâlniri cu cadre didactice şi părinţi. Fiecare dezbatere, indiferent de temă, a
atins subiectul oportunităţii unei noi legi a educaţiei, iar părerea generală a fost una clară: sistemul nu mai poate
suporta un nou restart, un nou punct zero. Este nevoie de stabilitate, în primul rând, şi de menţinere a principiilor care
au stat la baza LEN nr.1/2011: democratizare, depolitizare, descentralizare.
Procesul de restauraţie pe care şi-l propune Guvernul PSD, alături de actuali şi foşti miniştri, este
„vândut” în spaţiul public sub forma unui fals proiect de lege, în care sunt introduse noi testări, noi examene, care nu
fac altceva decât să ne întoarcă în timp, măcar cu 20 de ani. Într-un mod inexplicabil sunt reluate în discuţie, ca şi
cum ele nu ar funcţiona deja în baza legii existente, chestiuni ca: debirocratizarea, finanţarea per elev, modernizarea

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 19 - 2015
săptămâna 8 – 12 iunie 2015
programelor curriculare, autonomia universitară, creşterea nivelului de internaţionalizare a universităţilor, dar şi
altele.
Stimaţi Colegi, nu putem susţine ideea demolării unei construcţii legislative la care s-a muncit din greu,
care a reformat sistemul şi care abia acum, după eforturi din partea tuturor celor implicaţi, este implementată în şcoli
şi universităţi, perfectată acolo unde a fost cazul, doar pentru a satisface nevoia unora de a-şi lega numele de o nouă
lege a educaţiei. În plus, ca profesor, consider că un Guvern neperformant, care şi-a pus semnătura pe o serie întreagă
de OUG-uri care au distrus sistemul de învăţământ în interesul clientelei de partid, nu poate avea legitimitatea de a
elabora o lege a educaţiei.
Deputat
Sanda Maria Ardeleanu
***
Ponta şi asociaţii conduc revoluţia borfaşilor
Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Nu cred că şi-a imaginat cineva vreodată că grupul de tineri socialişti, şcoliţi atât de bine în matrapazlâcuri
de iluştri Năstase, Mischie, Oprişan, Bunea sau Nicuşor se va transforma într-o gaşcă infracţională de asemenea
proporţii. Nici cele mai temute clanuri de interlopi nu s-au demonstrat aşa de bine organizate în realizarea unor
scopuri infracţionale precum gaşca dirijată de cuplul Ponta-Şova. Fals, uz de fals, evaziune fiscală, spălare de bani,
conflicte de interese, distrugerea de probe materiale ... adică aproape tot spectrul de infracţiuni deosebit de grave
prevăzute de vechiul şi noul cod penal.
Oare pe cine ar putea mira toate aceste acuzaţii aduse la adresa lui Ponta atâta vreme cât, de peste trei ani
de când PSD se află la guvernare, majoritatea miniştrilor propuşi şi garantaţi de Ponta s-au dovedit experţi în
infracţiuni deosebit de grave! Oare pe cine mai miră situaţia jenantă în care se află România, atâta vreme cât jumătate
din judeţele ţării sunt sau au fost conduse de infractori superior calificaţi, mare parte deja condamnaţi, cărora le place
să li se spună baroni. Aşa se explică ura pe care o are faţă de justiţie gruparea infracţională care conduce PSD şi
guvernează România şi atacurile furibunde şi concertate la instituţii şi la prevederile penale.
Stimaţi colegi. Marţea neagră nu s-a încheiat nici o clipă! Ponta, Şova şi asociaţii conduc revoluţia
borfaşilor! Revoluţia borfaşilor se vede în fiecare zi, nu doar prin obstrucţionarea justiţiei, nu doar prin protejarea
infractorilor, nu doar prin atacurile directe la procurori şi judecători, ci şi prin tentativele repetate de a modifica
Codul penal şi de procedură! Scapă-ne de procurori, Victore! Asta îi cer baronii lui Ponta încă din 2012 şi este ţinut
în funcţie doar ca să scape gaşca infracţională de zăngănitul cătuşelor.
Îmi pare bine să vă anunţ, respectabili infractori, că tinerii magistraţi nu mai tremură în faţa voastră ca pe
vremea lui Năstase şi că, mai devreme sau mai târziu, veţi răspunde penal pentru modul în care i-aţi furat şi umilit pe
români.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Mica istorie parlamentară
Interesul politic faţă de crearea de instrumente legale pentru o mai bună şi mai largă exprimare a votului de
către alegători, indiferent dacă este vorba de românii din diaspora sau de cei aflaţi în ţară, s-a manifestat în Parlament
de acum aproape 10 ani şi a continuat să fie o procupare constantă şi legitimă a politicienilor. În urmă cu 8 ani era
depusă la Parlament o iniţiativă legislativă privind introducerea votului electronic, iniţiativă care a primit aviz
favorabil din partea Consiliului Legislativ, dar nu a primit susţinerea premierului de atunci, Călin Popescu Tăriceanu.
Au urmat şi alte iniţiative legislative care propuneau soluţii noi, moderne, în ceea ce priveşte exercitarea de către
cetăţeni a unui drept fundamental, dreptul la vot.
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Modernizarea sistemului electoral a reprezentat un important punct de dezbatere pe agenda politică a ţării
mai ales în perioadele electorale. Politicienii, analiştii, ziariştii au abordat acest subiect la fiecare rundă de alegeri,
subliniind fiecare importanţa unui cadru legislativ modern, nevoia de adoptare a unor soluţii noi, fie că era vorba de
votul prin corespondenţă, votul prin procură sau de votul electronic. Din păcate, dupa ce se sting ecourile alegerilor,
scade şi interesul pentru acest subiect. Discuţiile purtate de ziarişti, analişti, reprezentanţi ai societăţii civile rămân la
arhiva media, din păcate, fără să mai existe o presiune publică pe acest subiect. Pe de-o parte este ceva firesc, pentru
că agenda media se face la timpul prezent, sunt mereu subiecte noi şi mereu altele, mai mult sau mai puţin explozive,
mai mult sau mai puţin de interes major. Datoria parlamentarilor este însă de a înţelege necesitatea acută a
introducerii de metode de vot alternative, care să faciliteze procesul electoral şi, prin instrumentele pe care le au la
dispozitie să faca ceva concret în acest sens. Am crezut că acest lucru este suficient, am văzut că există interes şi
voinţă politică de a schimba ceva, de a moderniza sistemul nostru electoral. Dovada stau iniţiativele legislative pe
această temă, depuse în timp. Cel puţin aşa pare la o primă vedere. Dar dacă analizăm numărul mare de iniţative,
toate având acelaşi scop declarat, este cel puţin îngrijorător faptul că la nivel parlamentar nu se poate ajunge la o
viziune comună pentru a moderniza sistemul electoral şi a rezolva o dată pentru totdeauna problema votului în
Diaspora. Există în Parlament cel puţin 4 iniţiative legislative care îşi propun introducerea votului prin
corespondenţă, aflate fiecare în diferite stadii, ultima dintre aceste iniţiative fiind înregistrată doar cu câteva zile în
urmă.
Consultările de la Palatul Cotroceni din luna ianuarie a acestui an, arătau că există voinţă politică şi că s-a
ajuns la un consens teoretic în ceea ce priveşte organizarea votului în Diaspora şi că partidele politice au convenit ca
până la finalul sesiunii parlamentare să se ofere o soluţie legislativă pentru a asigura votul românilor din Diaspora.
Din păcate, momentul de trecere într-o nouă etapă a democraţiei, aşa cum îl anunţa la vremea respectivă preşedintele
Iohannis, a fost ratat. Suntem aproape de finalul sesiunii parlamentare şi soluţia legislativă pentru votul în Diaspora
încă se lasă aşteptată. Partidele politice şi-au asumat acest lucru nu doar în faţa preşedintelui, ci în faţa cetăţenilor şi
este nevoie de asumarea fermă a unei viziuni politice pentru a garanta respectarea drepturilor cetăţenilor români aflaţi
în străinătate şi a le oferi o stare de normalitate în democraţie printr-un acces mai uşor la un drept al lor fundamental.
Istoria mare nu consemnează cine a semnat pe lista de iniţiatori ai proiectului de lege privind votul prin
corespondenţă, nu ne trece în tabel pe toţi cei care am susţinut sau ne-am opus diferitelor aspecte din proiectul de
lege. Istoria mare va consemna doar o legislaţie electorală modernă şi deschisă spre nevoile democraţiei secolului
XXI. Mica noastră istorie parlamentară stă, deocamdată, mărturie pentru lipsa de viziune comună, lipsa de consens
politic şi de voinţă, din păcate, atunci când este vorba de transpunerea în lege a nevoilor cetăţenilor si garantarea
drepturilor şi libertăţilor fiecăruia dintre ei.
Deputat
Ioan Oltean
***
Susţin în mod categoric moţiunea de cenzură!
Onorat Prezidiu,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Prin declaraţia de faţă doresc să îmi exprim ataşamentul şi respectul pe care le am faţă de valorile şi
principiile democratice, faţă de libertate şi toleranţă, faţă de justiţie şi de statul de drept. Cu atât mai mult, susţin
importanţa şi puterea votului ca mecanism de bază al unui stat democratic. Cred cu tărie aceste principii
fundamentale sunt cele care au motivat românii să iasă în stradă în decembrie 1989. Din nefericire, aceleaşi
argumente i-au îndemnat pe români să protesteze şi în noiembrie 2014, la aproape 25 ani de la Revoluţie.
De ce? Pentru că Guvernul Ponta încalcă, în mod repetat, regulile democratice! Pentru că, în viziunea
şefului acestui Guvern, votul este o simplă lozincă! Şi cum ar putea fi altfel când justiţia a condamnat un ministru în
funcţie pentru că a determinat falsuri în listele electorale?! Acelaşi ministru penal a colaborat cu premierul pentru a
sfida orice normă democratică prin împiedicarea deliberată a Diasporei în a-şi exprima votul la alegerile
prezidenţiale!
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Şi atunci, stimaţi colegi, cum am mai putea susţine un Guvern ce nu face decât să îşi arate dispreţul pentru
democraţie? Cum mai putem acorda votul de încredere acestui cabinet care nu respectă Constituţia şi comite abuzuri,
încălcând astfel drepturile fundamentale ale cetăţenilor?!
Am convingerea că principiile pe care le-am enunţat la începutul discursului motivează pe deplin aprobarea
moţiunii de cenzură depusă de partidul pe care îl reprezint. Cred că şi în cadrul majorităţii parlamentare sunt membri
pentru care votul politic al românilor înseamnă un vot de încredere şi nu o lozincă sau un slogan electoral!
Stimaţi colegi, Guvernul Ponta a acţionat cu bună ştiinţă împotriva interesului cetăţenilor români din afara
graniţelor ţării, implementând o diversitate de metode prin care să restrângă dreptul de vot al acestora! Aşa cum am
afirmat în repetate rânduri, acest Guvern merită un premiu pentru ingeniozitate atunci când e vorba de nerespectarea
drepturilor democratice!
Consideraţi, stimaţi guvernanţi, că românii vor uita prea curând măsurile prin care aţi încercat descurajarea
Diasporei în a vota? Credeţi că românii vor uita cozile interminabile la care i-aţi supus în faţa secţiilor de vot sau
folosirea gazelor lacrimogene asupra lor? Credeţi că toate umilinţele şi tratamentele inumane din noiembrie 2014 vor
fi şterse cu buretele?
Ca şi cum toate aceste fapte nu ar fi suficiente, Guvernul Ponta ne arată în fiecare zi cum desconsideră
Constituţia, democraţia şi statul de drept! În primul rând, prin blocarea deliberată a votului prin corespondenţă. În
ciuda declaraţiilor duplicitare, Guvernul şi majoritatea politică refuză adoptarea unei soluţii care ar permite
consolidarea democraţiei. Ne arătaţi astfel cum folosiţi orice metodă pentru a bloca drepturile românilor din afara
ţării şi la alegerile parlamentare din anul 2016.
De altfel, încălcarea normelor democraţiei este caracteristica de bază a Guvernului Ponta, “cel mai cinstit
Guvern” în cuvintele premierului anchetat penal. Iar aceste fapte nu pot rămâne nesancţionate! În calitate de cetăţean
al României, precum şi de deputat de diaspora, nu pot ignora derapajele puterii! Pentru că îngăduirea lor înseamnă
acceptarea şi legitimarea acestora! De aceea susţin şi votez favorabil moţiunea de cenzură în mod categoric şi vă
îndemn, stimaţi colegi parlamentari, să faceţi acelaşi lucru dacă democraţia şi votul nu sunt nici pentru
dumneavoastră simple lozinci!
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Salvarea Institutului Cantacuzino – între promisiuni şi jocuri de imagine ale Guvernului!
Stimaţi colegi,
Conform declaraţiilor recente ale Guvernului, asităm la o noi promisiuni privind salvarea Institutului
Cantacuzino şi anume, ştergerea datoriilor printr-un ajutor financiar de 10 milioane de Euro.
Este o promisiune binevenită, dar, să nu uităm faptul că la finalul lunii aprilie, într-un proiect de Hotărâre
de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, se arata că Institutul Cantacuzino va primi un ajutor
de stat în valoare de peste 33 milioane de lei, precum şi amânarea de la plata obligaţiilor fiscale. Sprijin, realmente
necesar pentru ca Institutul să îşi fi putut relua activitatea.
Însă, suntem aproape de jumătatea lunii iunie, iar situaţia Institutului este aceiaşi. Nu ajutor! Nu soluţii
concrete! Nu producţie! Doar încă o promisiune!
Până în prezent, eforturile Guvernului au constat în plasarea Institutului de la un minister la altul, în
încercarea fără succes de altfel, de a-l muta la Universitatea de Medicină şi Farmacie şi într-un proiect de Hotărâre de
Guvern, în prezent, blocat.
Ce să înţelegem de aici !? Că este doar un joc de imagine al Guvernului şi lipsă de interes - în condiţiile
în care se ştie că situaţia precară în care se află Insitutul nu mai poate suferi amânare!?
Institutul Cantacuzino, trebuie să aibă o nouă şansă! Acest Institut reprezintă tradiţie şi unul dintre
motivele de mândrie ale ţării noastre. Trebuie să protejăm ceea ce ne-a fost lăsat ca moştenire!
Mai mult decât atât, existenţa unei industrii farmaceutice locale competitive va face ca România să fie
mai puţin vulnerabilă la fenomene care pot afecta sănătatea publică, aducând totodată o gamă diversă de preparate
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farmaceutice şi preţuri accesibile. Susţinerea Laboratorului de referinţă, prin alocarea de fonduri este o soluţie reală
pentru salvarea şi dezvoltarea Institutului.
Reluarea producţiei de vaccin antigripal la Institutul Cantacuzino va fi un prim pas important pentru
România. Institutul trebuie să devină un jucător naţional şi regional în programele de sănătate publică, fiind de
asemenea un potenţial important de export către ţările din Est şi din Orientul Mijlociu şi Apropiat.
Aceste principii trebuie să le urmărescă Guvernul şi să privescă mai departe decât simple promisiuni sau
mutări ale Institutului de la un minister la altul. Iar, odată cu ajutorul acordat să cultive proiecte de atragere de
investiţii în industria de resort şi să nu se oprească doar la a cere un plan de lichidare în caz că Institutul nu prezintă
un proiect viabil de restructurare şi dovada restituirii ajutorului de stat, aşa cum prevede proiectul Ordonanţei de
Urgenţă.
Fac apel Guvernului pentru responsabilitate! Susţineţi Institutul! Dezvoltaţi bani pentru producţie! Nu
ne putem juca cu promisuni de la o lună la alta!
Vorbim despre România şi despre un Institut care reprezintă simbolul cercetării medicale româneşti.
Vorbim despre un Institut care în cei peste 90 de ani de activitate a salvat milioane de vieţi!
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Maşina de propagandă a premierului manipulează cu sferturi de adevăr şi minciuni isterice
Un mecanism năucitor de dezinformare şi manipulare a fost declanşat pentru supravieţuirea politică a lui
Victor Ponta.
Strategia de manipulare foloseşte reţeta clasică a minciunilor ţipate care să acopere fapte, sferturi de
adevăr şi omisiuni pe post de argumente, intimidarea opoziţiei, descurajarea mitingurilor adversarilor cu
răstălmăcirea Codului Penal, folosirea Parlamentului ca scut.
Unul dintre refrenele rostogolite de putere este cel al aşa-zisei lovituri de stat. Că opoziţia ar fi asmuţit
procurorii pentru a răsturna un guvern legitim. Realitatea e tocmai pe dos: procurorii încearcă să scoată la lumină
culisele unei afaceri cu bani drenaţi din companii ale statului, Parlamentul face scut în jurul unui supracetăţean , iar
unii politicieni caută soluţii să modifice de urgenţă Codul Penal, în 22 de puncte dacă trebuie, pentru a se pune la
adăpost.
Apoi toţi susţinătorii lui Ponta în frunte cu cel vizat recită fără să respire că acesta nu a fost acuzat de
fapte de corupţie. Nimic mai fals. Premierul a fost acuzat de conflict de interese în timpul mandatului, acuzaţie pentru
care majoritatea parlamentară a refuzat să-şi dea acceptul pentru cercetare. Dar Ponta este cercetat şi pentru alte
infracţiuni, comise pe când nu conducea Guvernul: spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată,
complicitate la evaziune fiscală. Toate sunt asimilate, poate confirma orice jurist, infracţiunilor de corupţie.
Mai pretinde şi că nu-şi poate da demisia pentru că fără el economia se scufundă, că până în septembrie
am pierde 4 miliarde. În realitate, nimic altceva decât o altă gogoriţă care să bage spaima în populaţie. Economia unui
stat şi absorbţia de fonduri nu stă într-un individ, nici într-un caz într-unul cu probleme de înţelegere a fenomenelor
macroeconomice.
Dar poate cel mai penibil truc din arsenalul manipulării este cel cu Rusia care deschide sticle de
şampanie dacă măreţul om de stat pleacă din fruntea Guvernul României. A agita spaimele adânc înrădăcinate în
subconştientul colectiv la adresa Rusiei e doar o partitura ieftină.
Victor Viorel Ponta şi susţinătorii săi nu reuşesc să priceapă încă un adevăr simplu: că oricâtă minciună
ar revărsa, oricât ar încinge maşina manipulării nu au cum să câştige în această bătălie. Folosind aceleaşi tertipuri
perdante în ultimele alegeri nu fac să se mintă încă odată pe ei înşişi. Pentru că epoca aceea a apus deja.
Deputat
Stelian Dolha
***
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România – Republica Moldova două state o singură naţiune
Domnule Preşedinte ,
Stimaţi colegi,
Românii din dreapta şi din stânga Prutului, au aceiaşi limbă, aceiaşi istorie, aceleaşi obiceiuri, aceleaşi
tradiţii , aceleaşi sărbători şi multe altele în comun dar totuşi trăiesc în două ţări diferite. Visul tuturor românilor de
secole a fost şi este de a trăi în în aceiaşi patrie comună. Acest fapt s-a petrecut pentru prima data după anul1812 la
27 Martie 1918 şi a durat până în 28 iunie 1940 când în urma ultmatului dat de Stalin guvernului Romaniei,
Basarabia a fost ocupată din nou.
Guvernele României de după anii 90 au întreprins măsuri concrete pentru a ajuta Republica
Moldova din punct de vedere economic şi în acelaşi timp a acţionat ca cetăţenii din cele două ţări să cunoască
trecutul ăi istoria adevarată a neamului românesc. Donaţiile de carte în numar foarte mare în diferite localităti din
Basarabia, mii de burse acordate elevilor şi studenţilor din Republica Moldova în fiecare an, acordul dinte cele două
ţări privind un împrumut de 100 mil Euro nerambursabil. Alocarea în urma acestui acord a 5mil de euro pentru
construcţia şi reparaţia grădiniţilor din Moldova de peste Prut, acordarea sumei de 1mil euro pentru renovarea
Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău anul trecut şi încă un 1 mil euro anul acesta, dotarea cu 15 maşini Dacia
Duster pentru Cancelaria de Stat a republicii Moldova, dotarea cu ambulanţe, darea în folosinţă agzoductului Iaşi –
Ungheni şi multe altele arată preocuparea României pentru românii din Basarabia.
Este necesar în continuare să întreprindem şi alte acţiuni în vederea apropierii dintre românii de pe
cele două maluri ale Prutului. Consider că ar trebui ca cetăţenii din Republica Moldova să beneficieze de tratamente
medicale în spitalele din România prin a deveni plătitori la CNAS .
În acest sens voi solicita Ministerului Sănătăţii un punct de vedere în vederea creării cadrului legal pentru
implementarea acestei dorinţe exprimată de cetăţenii din Moldova de peste Prut. Cum şi cât ar trebui sa plătească un
cetăţean din Basarabia pentru a benificia de aceste servicii medicale
Am face un gest reparatoriu şi de mare omenie dacă am acorda pensii pentru veteranii de război din
cel de-al doile război mondial care mai trăiesc în Republica Moldova. Livretul militar poate dovedi în care UM al
luptat şi unde în cel de-al doilea război mondial. În acest sens voi solicita un punct de vedere al Ministerului Muncii
şi Protecţiei Sociale în vedera analizei impactului bugetar şi în vederea iniţierii unui proiect de lege în acest sens.
Pentru ca această iniţiatvă să poată fi puse în practică este nevoie în primul de acordul guvernului de la Chişinau
întrucât Republica Moldova este un stat suveran şi independent şi în al doile rând de disponibilitatea guvernului
actual al României de a acorda şi alte facilităţi pentru românii de peste Prut .
Vă mulţumesc!
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
 Interpelări
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României
De către: deputat Marius Octavian Popa
Obiectul interpelării: Ordinul nr. 1.079 din 24 iunie 2014
Stimate Domnule Prim-Ministru,
În urmă cu câteva luni, mai precis în data de 24.03.2015, am adresat, către Ministerul Transporturilor,
interpelarea înregistrată cu nr. 1987B. Ţinând cont de faptul că termenul legal de primire a răspunsului a fost
nepermis de mult depăşit, mă simt obligat să vă adresez şi dumneavoastră această interpelare. În fapt: la cabinetul
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meu parlamentar am primit o Scrisoare-Apel referitoare la Ordinul nr. 1.079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea
procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu
personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic.
În această Scrisoare-Apel se stipulează faptul că, prin intrarea în vigoare a Ordinului mai sus-amintit, sunt
puse în pericol, cu riscul de a fi închise, principalele activităţi aducătoare de venituri, turismul şi pescuitul, dar şi
aprovizionarea localnicilor din Deltă, producând prin aceasta confuzie, nemulţumire, indignare şi prejudicii
financiare importante locuitorilor şi agenţilor economici cu activitate în Delta Dunării. În fapt, taxele pe care trebuie
să le plătească localnicii şi operatorii economici din Delta Dunării care folosesc ambarcaţiuni de agrement, adică
bărci (potrivit legislaţiei, toate mijloacele de deplasare pe apă se împart în nave şi ambarcaţiuni de agrement), sunt
exorbitante, ţinându-se cont de faptul că ambarcaţiunea de agrement este singurul mijloc de transport din Delta
Dunării.
Scrisoarea-Apel se încheie cu următoarele concluzii:
1.
Demararea urgentă a demersurilor necesare pentru abrogarea sau suspendarea aplicării acestuia
până la modificare;
2.
Luarea de măsuri de tragere la răspundere a tuturor celor care au redactat, susţinut, avizat,
promovat, semnat, sau a celor care prin atribuţiunile de serviciu nu au semnalat imposibilitatea aplicării lui, precum şi
efectele generate, din incompetenţă, interese oculte ce vizează subminarea economiei judeţului şi chiar a economiei
naţionale, în contextul în care Delta Dunării este unul din pilonii de bază ai promovării României în străinătate.
Avându-se în vedere cele expuse mai sus, vă supun atenţiei Scrisoarea-Apel, aşa cum a fost transmisă ca
anexă la interpelarea nr. 1987B, rugându-vă, totodată, să formulaţi un punct de vedere.
Solicit răspuns scris.
***

 Întrebări

Adresată domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Corectarea legislaţiei cu privire la finanţarea învăţământului preuniversitar şi preşcolar
Stimate domnule Ministru,
Având în vedere faptul că legislaţia în vigoare privitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar şi
preşcolar a condus, în ultimii ani, la numeroase dificultăţi cu privire la plata la timp a salariilor, dar, mai ales, a
drepturilor salariale stabilite în favoarea personalului din învăţământul preuniversitar prin decizii ale instanţelor
judecătoreşti, vă rog, domnule Ministru, să-mi precizaţi dacă dumneavoastră consideraţi oportună corectarea
prevederilor legislative actuale pentru a putea preîntâmpina, pe viitor, ca profesorii să nu mai ajungă să se confrunte
cu astfel de probleme, care, în mod evident, afectează actul educaţional, din cauza frustrărilor acumulate, şi care are,
de asemenea, un impact negativ asupra nivelului de trai al acestora, fapt care-i determină, pe foarte mulţi dintre ei, să
renunţe la calitatea de profesor.
Mulţumesc pentru solicitudine.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ştefan-Alexandru Băişanu
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 19 - 2015
săptămâna 8 – 12 iunie 2015
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României
Corectarea legislaţiei cu privire la finanţarea învăţământului preuniversitar şi preşcolar
Stimate domnule Prim-Ministru,
Având în vedere faptul că legislaţia în vigoare privitoare la finanţarea învăţământului preuniversitar şi
preşcolar a condus, în ultimii ani, la numeroase dificultăţi cu privire la plata la timp a salariilor, dar, mai ales, a
drepturilor salariale stabilite în favoarea personalului din învăţământul preuniversitar prin decizii ale instanţelor
judecătoreşti, vă rog, domnule Prim-Ministru, să-mi precizaţi dacă dumneavoastră consideraţi oportună corectarea
prevederilor legislative actuale pentru a putea preîntâmpina, pe viitor, ca profesorii să nu mai ajungă să se confrunte
cu astfel de probleme, care, în mod evident, afectează actul educaţional, din cauza frustrărilor acumulate, şi care are,
de asemenea, un impact negativ asupra nivelului de trai al acestora, fapt care-i determină, pe foarte mulţi dintre ei, să
renunţe la calitatea de profesor.
Mulţumesc pentru solicitudine.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ştefan-Alexandru Băişanu
***
Adresată domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Ineficienţa orelor de curs programate după-amiaza pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal
Stimate domnule Ministru,
Având în vedere că un învăţământ de calitate poate pretinde acest calificativ doar dacă este accesibil, în mod
egal, tuturor copiilor din învăţământul preuniversitar, vă rog să-mi precizaţi, domnule Ministru, câţi elevi din
învăţământul primar, gimnazial şi liceal din România au ore de curs după-amiaza, şi, de asemenea, dacă
dumneavoastră consideraţi că aceştia pot avea aceleaşi rezultate eficiente ca şi cei care au ore de curs numai
dimineaţa, ştiut fiind faptul că studiile de psihologie şi pedagogie fundamentează ştiinţific şi arată că eficienţa
maximă a elevilor este atinsă între 8.00-13.00.a.m. Ţinând cont de cele mai sus expuse, aş dori să-mi precizaţi dacă
dumneavoastră credeţi că acest mod de a repartiza orele de curs ale elevilor în două ture, dimineaţa şi după-amiaza,
nu are un impact negativ, de prea multă vreme, asupra performanţelor lor şcolare.
Punctual, vă rog să-mi mai menţionaţi, câţi elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal din judeţul
Suceava au orele de curs după-amiaza.
Mulţumesc pentru solicitudine.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ştefan-Alexandru Băişanu
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Situaţia familiilor cu venituri mici sau insuficiente, care au în întreţinere minori
Stimată doamnă Ministru,
Având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iunie a.c., a Legii privind majorarea alocaţiei de
stat pentru copii de la 42 la 84 de lei, ca urmare a aprobării în Camera Deputaţilor a amendamentului propus în acest
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sens de Grupul Parlamentar al PNL, precum şi declaraţiile recente ale dumneavoastră şi ale domnului Prim-Ministru
Victor Ponta, privitoare la faptul că ideea unei alocaţii egale pentru toţi copiii este nepractică, deoarece trebuie o
diferenţiere în funcţie de venitul părinţilor, - dar acest lucru, şi anume limitările în ceea ce priveşte acordarea
alocaţiilor a fost deja declarat neconstituţional, existând o decizie a Curţii Constituţionale (277/2006) într-o speţă
similară -, vă rog, doamnă Ministru, să-mi precizaţi dacă aveţi, în prezent, o situaţie generală a familiilor cu venituri
mici sau insuficiente, care au în întreţinere minori, cât şi una punctuală, pentru judeţul Suceava, precum şi ce alte
măsuri veţi mai întreprinde pentru susţinerea acestora.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ştefan-Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României
Ineficienţa orelor de curs programate după-amiaza pentru elevii din învăţământul primar gimnazial şi liceal
Stimate domnule Prim-Ministru,
Având în vedere că un învăţământ de calitate poate pretinde acest calificativ doar dacă este accesibil, în mod
egal, tuturor copiilor din învăţământul preuniversitar, vă rog să-mi precizaţi, domnule Prim-Ministru, câţi elevi din
învăţământul primar, gimnazial şi liceal din România au ore de curs după-amiaza, şi, de asemenea, dacă
dumneavoastră consideraţi că aceştia pot avea aceleaşi rezultate eficiente ca şi cei care au ore de curs numai
dimineaţa, ştiut fiind faptul că studiile de psihologie şi pedagogie fundamentează ştiinţific şi arată că eficienţa
maximă a elevilor este atinsă între 8.00-13.00.a.m. Ţinând cont de cele mai sus expuse, aş dori să-mi precizaţi dacă
dumneavoastră credeţi că acest mod de a repartiza orele de curs ale elevilor în două ture, dimineaţa şi după-amiaza,
nu are un impact negativ, de prea multă vreme, asupra performanţelor lor şcolare.
Punctual, vă rog să-mi mai menţionaţi, câţi elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal din judeţul
Suceava au orele de curs după-amiaza.
Mulţumesc pentru solicitudine.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ştefan-Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii
Artefactele din bronz furate din situl Troesmis, comuna Turcoaia, jud. Tulcea
Stimate Domnule Ministru,
În urma unei cooperări judiciare internaţionale, România a reuşit să redobândească două monumente
epigrafice furate - în anul 2002 - din situl Troesmis, comuna Turcoaia, judeţul Tulcea. Repatriate din Londra,
artefactele au fost luate în custodia Muzeului Naţional de Istorie a României.
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Ţinându-se cont de importanţa enormă pe care o reprezintă cele două tezaure antice pentru istoria zonei pe
care o reprezint, vă întreb, domnule ministru, consideraţi oportună trecerea acestora în custodia Muzeului de Istorie şi
Arheologie Tulcea?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Marius Octavian Popa
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală
Doamnă Ministru,
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:
- schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;
- managementul resurselor naturale;
- dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de Parteneriat.
Care sunt mijloacele de informare pentru cei care vor să acceseze proiecte fezabile în cadrul acestui plan de
dezvoltare rurală?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Deşeurile de ambalaje
Doamnă Ministru,
Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii Europene de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei
de a transpune în dreptul său intern legislaţia revizuită a UE privind deşeurile de ambalaje. Versiunea revizuită a
Directivei privind ambalajele actualizează normele privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în vederea reducerii
impactului acestora asupra mediului.
Statele membre au avut obligaţia de a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege necesare pentru
asigurarea conformităţii cu directiva până la 30 septembrie 2013. România, care a depăşit termenul iniţial, a primit o
scrisoare de punere în întârziere la 29 noiembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014. La mai mult de un
an şi jumătate de la expirarea termenului, directiva încă nu a fost transpusă în legislaţia naţională. Prin urmare,
Comisia a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a UE.
Având în vedere aceste aspecte, vă întreb, Doamnă Ministru care este punctul de vedere al Ministerului
referitor la această directivă?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Stadiul realizării Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi
Stimate domnule Ministru,
În răspunsul 4524 din 25.05.2015 mi-aţi comunicat faptul că Primăria Municipiului Iaşi a transmis 5 locaţii
pentru amplasarea viitorului Spital Regional de Urgenţe. Totodată aţi precizat faptul că Ministerul Sănătăţii va
analiza variantele împreună cu specialiştii şi cu reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene.
Doresc să îmi precizaţi care este stadiul în care se află proiectul „Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi” şi
totodată vă rog să îmi puneţi la dispoziţie un calendar privind etapele următoare de implementare şi execuţie a
proiectului.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Aplicarea legii 544/2001 la Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial - Transport
Stimate Domnule Ministru,
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial - Transport (AMPOS-T), autoritate
responsabilă de gestionarea fondurilor structurale pentru construcţia de infrastructura de transport, era obligată să
publice rapoartele de execuţie şi stadiul proiectelor de infrastructură, conform legii 544/2001, privind liberul acces la
informaţii de interes public.
Reprezentanţi ai societăţii civile atrag atenţia că AMPOS-T nu oferă transparenţă în desfăşurarea activităţii
prin refuzul de a răspunde solicitărilor venite, precum şi prin lipsa publicării rapoartelor pe pagina oficială a
autorităţii.
Doresc să îmi comunicaţi care este poziţia Ministerului Fondurilor Europene în această problemă, care
sunt cauzele pentru care AMPOS-T a renunţat la publicarea acestor informaţii şi care sunt soluţiile pentru depăşirea
acestui blocaj comunicaţional.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Clarificări privind mutarea activităţii de vămuire din Municipiul Iaşi
Stimate domnule ministru,
În răspunsul 70842 din 27.04.2015 mi-aţi comunicat faptul că ANAF are mai multe locaţii pentru relocarea
biroului vamal. Totodată în presa locală ieşeană, reprezentanţi ai Primăriei Iaşi au anunţat mutarea activităţilor de
vămuire la centrul Tehnopolis.
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Doresc să îmi precizaţi dacă informaţiile furnizate de reprezentanţii Primăriei Iaşi sunt reale şi care este
calendarul de mutare a activităţilor de vămuire în acest context.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Construcţia gropii de gunoi ecologice de la Pojorâta, relocarea celei de la Mestecăniş, judeţul Suceava
Doamnă Ministru,
În luna mai a acestui an aţi declarat că există dificultăţi reale în privinţa autorizării gropii de gunoi din
localitatea suceveană Pojorâta, obiectiv de investiţii realizat din fonduri europene nerambursabile (POS-M), în
condiţiile în care distanţa dintre aceasta şi construcţiile localnicilor sunt sub normativele europene de minimum 1.000
metri. Argumentele dumneavoastă au fost mai degrabă de ordin birocratic, decât de intenţie în soluţionarea
problemei, invocându-se avize necesare din partea Ministerului Sănătăţii şi chiar autorizări din partea Comisiei
Europene.
Mai mult, investiţia cu aceeaşi destinaţie în curs de realizare la Mestecăniş, atât de puternic contestată de
localnici şi organizaţiile pentru protecţia mediului şi turism, poate fi relocată cu acordul oficialilor Comisiei
Europene dacă acest lucru s-ar dori. Dacă luăm în calcul disponibilitatea, spriijinul şi îngrijorările deja formulate de
către Comisarul român, doamna Corina Creţu, în legătură cu depozitele de deşeuri de la nivelul Judeţului Suceava,
cred că orice soluţie sustenabilă pentru managementul deşeurilor din Judeţul Suceava venită din partea autorităţilor
române nu va întâmpina dificultăţi în avizarea oficialilor Comisiei. Având în vedere impactul major al întârzierii
realizării acestor investiţii asupra sănătăţii populaţiei, precum şi impactul asupra biodiversităţii şi peisajelor turistice,
şi luând în calcul incapacitatea şi relativul dezinteres al autorităţilor locale, vă rog, doamnă Ministru, să comunicaţi
ce soluţii veţi transmite/aţi transmis către Comisia Europeană în vederea realizării unor depozite sustenabile pentru
deşeurile din judeţul Suceava.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Campanii de informare privind limitarea plăţilor în numerar
Domnule Ministru,
Unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Finanţelor şi ANAF îl reprezintă diminuarea
semnificativă a evaziunii fiscale, atât prin controale mult mai eficiente, cât şi prin creşterea gradului de conformare
voluntară a contribuabilului. După cum ştiţi, gradul de conformare voluntară a contribuabilului este indisolubil legat
de o bună cunoaştere a legii şi a avantajelor acţiunilor întreprinse în zona licită. În acest sens, vă amintesc faptul că,
potrivit Legii nr. 70/2015, care a devenit operaţională începând cu data de 9 mai 2015, s-au instituit noi limite privind
operaţiunile de plată şi încasare cu numerar, atât pentru persoanele juridice, cât şi pentru persoanele fizice. Din
păcate, aceste modificări nu au beneficiat de o largă publicizare, astfel încât contribuabilul român să se supună
voluntar legii, fără a o încălca din cauza necunoaşterii acesteia. Pentru a evita sancţionarea unor contribuabili de
bună-credinţă, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele clarificări:
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- ce măsuri de informare a persoanelor juridice/fizice aţi întreprins anterior implementării Legii nr. 70/2015
şi ce măsuri aveţi în vedere pentru a compensa acest deficit de informare?
- cum intenţionaţi să stimulaţi (eventual prin negocieri cu A.R.B. prinvind diminuarea comisioanelor pentru
plăţile interne, interbancare) plăţile şi încasările prin intermediul conturilor bancare?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Situaţia copiilor care nu sunt înscrişi în clasa pregătitoare
Domnule Ministru,
Într-o declaraţie de presă susţinută la Timişoara împreună cu fostul ministru, doamna Ecaterina Andronescu,
actualmente senator şi preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Senatul României, cu ocazia întâlnirii cu
reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor, reprezentanţii sindicatelor din învăţământ şi reprezentanţii
organizaţiilor studenţeşti la nivel naţional, aţi anunţat faptul că ministerul pe care îl conduceţi are în lucru proiectul
de modificare a Legii Educaţiei Naţionale, menit să corijeze o parte din prevederile actualei legi, precizând că se
doreşte,citez,"adoptarea unui cadru legislativ profesionist şi transparent, care să fie dezbătut de către toţi factorii
implicaţi în sistemul educaţional din România''.
Din păcate, practica de zi cu zi ne arată că în România reală unul din patru copii nu beneficiază de un drept
constituţional, şi anume dreptul la învăţătură. Unul din patru copii nu este în nicio formă instituţionalizată de
învăţământ, iar din punct de vedere statistic 700.000 de copii din România nu merg la şcoală. De asemenea, în
conformitate cu datele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică aproximativ 19.000 de copii (9%) lipsesc
anul acesta de la clasa pregătitoare. Mai mult, de mai bine de trei ani nici Ministerul Educaţiei şi Cercetării
tiinţifice, nici inspectoratele şcolare nu şi-au prezentat rapoartele anuale.
Având în vedere această problemă, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi punctul de vedere al
ministerului referitor la situaţia copiilor care nu sunt înscrişi în clasa pregătitoare, care este în mod real numărul lor,
precum şi care sunt măsurile pe care ministerul le va întreprinde în scopul reducerii abandonului şcolar, şi implicit al
îmbunătăţirii sistemului educaţional din România.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Finanţarea de către Comisia Europeană a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru România
Domnule Ministru,
România alături de alte state ale Uniunii Europene precum Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania,
Irlanda, Italia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au primit săptămâna trecută
aprobarea oficială a Comisiei Europene pentru a primi finanţare pentru o serie de programe dinamice, care variază de
la proiecte de modernizare în agricultură şi de încurajare a reînnoirii generaţiilor, până la extinderea conexiunilor în
bandă largă în zonele cu o densitate scăzută a populaţiei dar şi sprijin pentru agricultura ecologică. Finanţarea totală
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din partea Uniunii Europene este de 8,128 miliarde de euro şi reprezintă 8,18% ca procent din FEADR (Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
Agricultura din ţara noastră se confruntă în momentul actual cu probleme pe care alte state le-a depăşit cu
mult timp în urmă. Tocmai de aceea, Guvernul României şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să
dea dovadă de responsabilitate şi să coordoneze buna derulare a PNDR, astfel încât ţara noastră să nu rateze şi
această şansă enormă de a se moderniza şi de a se alinia din punct de vedere al stardardelor, cu celelalte state ale UE.
Chiar dacă un an şi jumătate din acest program este epuizat, România are o şansă reală ca până în anul 2020 să
devină extrem de competitivă din punct de vedere agricol în Uniunea Europeană şi să îşi consolideze structurile
economice şi sociale ale comunităţilor rurale.
În acest sens, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care este punctul de vedere al ministerului pe
care îl conduceţi referitor la gestionarea şi alocarea acestor fonduri către fermierii români, precum şi care este
sprijinul pe care ministerul pe care îl conduceţi îl acordă tinerilor agricultori în vederea îmbunătăţirii şi modernizării
exploataţiilor agricole ?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României
Alimentarea cu gaze naturale a comunei Poşta Câlnău
Stimate Domnule Prim-Ministru,
Judeţul Buzău, la nivel naţional, este unul din puţinele judeţe cu potenţial de exploatare a zăcămintelor de
petrol şi gaze. Cu toate acestea, în România anului 2015 doar 14 comune din acest judeţ beneficiază de reţele de gaze
naturale pentru populaţie. Cerere există, dar realizarea este o adevarată luptă cu morile de vânt.
De exemplu, comuna Poşta Câlnău, o comună limitrofă municipiului Buzău, dar cu un real potenţial de
dezvoltare şi o atracţie pentru investitori, nu poate fi racordată la reţeaua de gaze naturale. Investitorii sunt interesaţi
de astfel de oportunităţi, în timp ce autorităţile administraţiei publice locale nu oferă facilităţi care ţin de
infrastructura rutieră şi de existenţa utilităţilor. În aceste condiţii, ştiut fiind faptul că această comună se află pe
drumul european E85, alimentarea cu gaze ar putea fi realizată doar dacă piedicile, concretizate printr-o rea-voinţă a
concesionarului, ar fi eliminate.
Concret, Distrigaz, în prezent GDF SUEZ, cea care deţine licenţa pentru comuna Poşta Câlnău, nu vrea să
investească în realizarea reţelei comunale, dar nici nu vrea să renunţe, în favoarea unui alt investitor interesat.
Cedarea concesiunii ar putea duce la implicarea administraţiei locale, respectiv a Consiliului Local al comunei Poşta
Câlnău, în sensul de a căuta un investitor care să fie dispus să efectueze o astfel de lucrare.
Deşi această investiţie este imperios necesară, concesionarul reţelelor de gaze doreşte să folosească
doar banii administraţiei publice locale şi să rămână în continuare concesionar, ceea ce înseamnă atât constrângerea
în ceea ce priveşte opţiunea pentru investitor, cât şi indiferenţa faţă de nevoile oamenilor, respectiv dezvoltarea
comunităţii locale.
În acest context, stimate domunule prim-ministru, vă solicit emiterea un act normativ, care să
reglementeze în mod favorabil situaţia comunităţii din comuna Poşta Câlnău, respectiv implementarea unor programe
guvernamentale sau europene pentru finanţarea extinderii reţelelor de gaze naturale pentru populaţie.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Drumul judeţean 204C
Stimată Doamnă Ministru,
Drumul Judeţean 204C, care leagă comunele Bisoca – Săruleşti - Vintilă Vodă, a ajuns o ruină din cauza
lipsei totale de interes a Consiliului Judeţean Buzău, dat fiind faptul că, de mai bine de 20 de ani, nu a mai fost
asfaltat. Astăzi, ne întrebăm dacă acest drum judeţean mai există, având în vedere că în fiecare an, acest tronson se
deteriorează, ajungând ca în unele zone să fie aproape impracticabil. Starea drumului ce leagă aceste comune este
deplorabilă, alunecările de teren fac şoseaua aproape impracticabilă, iar pe porţiuni însemnate asfaltul lipseşte cu
desăvârşire. Mai mult, pe o distanţă de aproximativ 50 de metri, covorul asfaltic a fost grav afectat, iar localnicii din
Săruleşti, dar şi cei din Bisoca, sunt îngrijoraţi de faptul că în orice moment malul de pământ s-ar putea prăbuşi
complet, iar cele două comune ar putea fi izolate rutier. În primăvara acestui an, degradarea a devenit iminentă, iar
necesitatea intervenţiei pentru această porţiune de drum era imperios necesară.
Care a fost poziţia Consiliului Judeţean? Ca în fiecare an, s-a limitat doar la a „cuprinde” acest drum
judeţean în planurile de investiţii, fără a purcede la demararea lucrărilor de reparaţii şi reabilitare.
Faţă de situaţia de fapt, vă rog, doamnă ministru să îmi comunicaţi când se vor aloca bani pentru realizarea
acestui obiectiv de investiţii, de care depinde viaţa şi siguranţa localnicilor.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Legislaţia în domeniul medicinei muncii
Stimate domnule Ministru,
Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către
medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi ale municipiului Bucureşti.
În orice situaţie, suspiciunea de boală profesională se semnalează de către toţi medicii care depistează
astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene
medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.
După cum se precizează în Legea nr. 346/2002, în cazul bolilor profesionale certificatul medical (concediul
medical) se vizează în mod obligatoriu (obligaţia revenindu-i angajatorului) de direcţiile de sănătate publică judeţene
şi ale municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau
domiciliul asiguratului.
Având în vedere că aceşti medici nu au regimul unui medic de familie vă rog să-mi comunicaţi:
-aveţi în vedere elaborarea unei metodologii pentru includerea medicilor de medicina muncii în rândul
medicilor de familie?
- aveţi în vedere adoptarea unui sistem de tarife minimale obligatorii? Orice serviciu din sfera medicinei
muncii ar trebui să aibă o limită tarifară inferioară sub care nu se poate coborî.
- aveţi în vedere pentru viitor redactarea unui tip unic de contract standard de prestări servicii de medicina
muncii, care să protejeze medicul împotriva abuzurilor angajatorilor?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Salarizarea în sistemul bugetar
Stimată doamnă Ministru,
Atât anul acesta, cât şi în anii anteriori, aţi crescut salariul minim pe economie şi aţi afirmat că salariile cresc
în România, fără a face însă specificaţia că acestea cresc numai în sistemul privat nu în cel bugetat de stat.
Având în vedere că valoarea de referinţă în baza căreia se aplică prevederile legii nr. 248/2010 este foarte
mică faţă de salariul minim pe economie, aveţi în vedere legarea viitoarei legi a salarizării de salariul minim pe
economie?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Evaziunea fiscală de la Lukoil
Domnule Preşedinte,
În octombrie 2014, conform informaţiilor oficiale furnizate de Parchetul Curţii de Apel, "o echipa complexă
(...) a desfăşurat un număr de 23 de perchezitii la sediile societăţilor comerciale S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.
Ploieşti, S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA S.R.L., S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE
S.R.L., S.C. AGENTIA LUKOM-A-ROMANIA S.R.L., S.C. TP LOG SERVICES S.R.L., toate situate în municipiul
Ploieşti, strada Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova” în urma sesizărilor de comitere a unor infracţiunii de evaziune
fiscală şi spălare de bani.
În urma celor prezentate, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este valoarea prejudiciului stabilit şi în ce fază procedurală vă aflaţi pentru recuperarea acestuia?
2. Ce sumă s-a recuperat la buget până acum din evaziunea fiscală stabilită de procurori în octombrie 2014 la
compania Lukoil?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministru al României
domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de
Afaceri
domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
domnului Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Administrarea Fiscală
Memorandumul de Înţelegere dintre statul român şi The Rompetrol Group N.V.
Având în vedere că au trecut mai bine de doi ani de când a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre
statul român şi The Rompetrol Group N.V., precum şi cererea de intrare în insolvenţă, vă rog să îmi răspundeţi la
următoarele întrebări:
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1. Cât s-a recuperat la bugetul ţării din datoria de 516 milioane euro?
2. Când se vor răscumpăra acţiunile de către KazMunayGas, conform art.1, alin. 1.1 din Memorandumul de
Înţelegere dintre statul român şi The Rompetrol Group N.V.?
3. Câţi bani au fost investiţi în România până în acest moment prin fondul de investiţii creat conform art 2,
alin. 2.2 din Memorandum?
4. Care este impactul intrării în insolvenţă asupra recuperării datoriilor Rompetrol de către statul român?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Fondul de Asigurare de Boli Profesionale şi Accidente de Muncă
Stimată doamnă/ domnule Ministru,
Aşa cum am fost informată de către specialiştii care lucrează în medicina muncii, banii cheltuiţi pentru
tratarea bolilor profesionale se pierd ca urmare a unor carenţe de ordin legislativ!
i asta pentru că cea care gestionează Fondul de Asigurare de Boli Profesionale şi Accidente de Muncă este
Casa de Pensii, subordonată Ministerului Muncii, doar că în cazul în care un pacient este internat cu o suspiciune de
boală profesională, acesta poate fi diagnosticat cu o astfel de afecţiune sau cu o boală non-profesională. Aici însă
intervine o altă problemă de ordin legislativ-funcţional pentru că, atât timp cât ceea ce nu se dovedeşte a fi
profesional trebuie să fie finanţat de CAS, pentru că omul este angajat, pentru bolnavii care nu se decontează de la
CAS investigaţiile şi banii cheltuiţi pentru acestea sunt pierduţi.
Vă rog să-mi comunicaţi dacă avem un registru unic de evidenţă al bolilor profesionale şi care este statistica
cu privire la românii ce suferă de o boală profesională atât la nivel naţional cât şi pe fiecare judeţ.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Implementare grant japonez
Stimată doamnă Ministru,
În anul 2012, Guvernul României a primit un Grant Japonez PHRD -de asistenţă tehnică şi dezvoltare în
vederea sprijinirii persoanelor cu handicap.
Vă rog să-mi comunicaţi stadiul implementării acestuia până în acest moment şi etapele ce urmează a fi
făcute mai departe.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată domnul Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Stadiu implementare program ”Şcoală după şcoală”
Stimate domnule Ministru,
Vă rog să-mi comunicaţi stadiul implementării programului ”Şcoală după şcoală” la nivel naţional şi pe
judeţe. De asemenea vă rog să-mi comunicaţi dacă aveţi o statistică cu privire la implementarea acestuia în judeţele
unde avem comunităţi de romi şi care e procentul în care aceste comunităţi îşi înscriu copiii în cadrul acestui
program.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Utilizare CMTIS
Stimată doamnă Ministru,
CMTIS este un sistem informatic ce oferã acces permanent la toata informaţia legată de copiii cărora li se
acordă asistenţă în România (în familie şi centre rezidenţiale). El a fost implementat începând cu luna septembrie
2003.
Vă rog să-mi comunicaţi:
dacă în prezent acest sistem informatic mai este utilizat, şi dacă da, în ce judeţe?
Dacă nu mai este utilizat, ce sistem informatic folosiţi în prezent pentru a ţine o evidenţă clară legată
de copiii cărora li se acordă asistenţă în România (în familie şi centre rezidenţiale)? Care este gradul lui de
implementare, la nivel DGASPC şi nivel SPAS?
De asemenea vă rog să-mi comunicaţi o situaţie la nivel naţional şi pe judeţe legată de copiii cărora li se
acordă asistenţă în România (în familie şi centre rezidenţiale).
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***

