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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 14-18 septembrie 2015)
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 15 septembrie
Dezbaterile politice cunoscute sub denumirea generică de „Ora Guvernului” au prilejuit, marţi, 15
septembrie, discuţii pe tema „Starea învăţământului românesc la început de an şcolar”, la solicitarea Grupului
parlamentar al PNL. Tema a fost prezentată de doamna deputat Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL).
Punctul de vedere al Guvernului a fost exprimat de ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, domnul Sorin
Mihai Cîmpeanu.
La dezbateri au participat deputaţii Florica Cherecheş (Grupul parlamentar al PNL), Szabo Ődön (Grupul
parlamentar al UDMR), Ovidiu Ganţ (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Petru Andea (Grupul
parlamentar al PSD) şi Remus Cernea (deputat neafiliat).
În plenul Camerei Deputaţilor a fost prezentată, în aceeaşi zi, Declaraţia privind semnificaţia Zilei
Internaţionale a Democraţiei.
Marcată pentru prima dată în 2008, decizia privind sărbătorirea acestei zile a fost luată de Adunarea Generală
a ONU, la 8 noiembrie 2007. Pentru anul 2015, tema propusă de Naţiunile Unite este „Spaţiu pentru societatea
civilă”.
Şedinţa Parlamentului de miercuri, 16 septembrie
Mesajul preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, adresat Parlamentului, miercuri, 16
septembrie, a abordat în primul rând problema recredibilizării instituţiei parlamentare. Şeful statului a vorbit despre
necesitatea existenţei unui Parlament puternic, a unei legislaţii flexibile, despre calitatea şi coerenţa actului
legislativ.
Tema educaţiei s-a aflat, de asemenea, în atenţia preşedintelui Iohannis, acesta solicitându-le parlamentarilor
să îi fie parteneri în proiectul de elaborare a unei noi legislaţii cadru pentru educaţie. Sistemul de educaţie în România
se poate reforma radical doar prin voinţă politică şi printr-o largă consultare a societăţii.
La fel, este necesară o poziţionare corectă a Parlamentului faţă de actul de justiţie, prin respectul faţă de lege,
care nu poate fi disociat de relaţia cu justiţia, ceea ce va determina eradicarea fenomenului de corupţie.
În ceea ce priveşte problema refugiaţilor, şeful statului a reiterat poziţia deja cunoscută, urmând ca paşii de
urmat să fie stabiliţi în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. În interiorul Uniunii Europene este nevoie de
solidaritate, echilibru şi înţelepciune pentru rezolvarea crizei, fără impuneri şi eventuale sancţiuni.
Nu în ultimul rând, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va veni în faţa Parlamentului cu o serie de
propuneri pentru ca România să fie pregătită atât pentru sărbătorirea centenarului statului român modern, din 2018,
cât şi pentru preluarea, în 2019, a preşedinţiei Uniunii Europene.
În aceeaşi zi, deputaţii şi senatorii au adoptat, cu 399 voturi pentru şi o abţinere, Proiectul de Hotărâre privind
modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Parlamentul a aprobat, tot miercuri, numirea doamnei Gabriela Boca în funcţia de membru neexecutiv al
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu 282 voturi pentru şi 111 împotrivă. Aceasta a fost numită
pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, pe locul devenit vacant prin demisia lui
Cornel Constantinescu Coca.
Legislativul a aprobat, de asemenea, numirea lui Ilie Sârbu (290 voturi pentru, 180 împotrivă) în funcţia de
consilier de conturi, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, ca urmare a vacantării funcţiei deţinute de Ioan Anton.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 18 septembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1314

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

59

1) Dezbătute

475
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

418

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

475
18
18
192
247
0
838
244
568
21

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

5

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

8
8
0
7

5) Retrase de iniţiatori

2

Cele 475 iniţiative legislative votate privesc:
152 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
64 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
33 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
55 proiecte de legi
323 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate in
sesiunea septembrie-decembrie 2014.
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 18 septembrie 2015)

Totalul iniţiativelor legislative

845

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

59

1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– 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

9
6
9
3
5
1
0
0
838
244
568
21

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

5

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

8
8
0

Cele 9 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
7 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi
2 propuneri legislative

* În anul 2015 au fost promulgate 227 de legi, dintre care 35 din iniţiativele legislative adoptate in
sesiunea septembrie-decembrie 2014, 191 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea februarie-iunie
2015 şi 1 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală.
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D.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 17 septembrie 2015)
În şedinţa din data de 26 august 2015, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative
ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2015, care cuprinde 134 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 79 au fost transmise Parlamentului, dintre care 57 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 22 sunt
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:

Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor 7
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

72

79

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi a
plenului:
0 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
22 - la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :
22

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

22

ADOPTATE / RESPINSE
0 - transmise la Senat:
2 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
- transmise la Senat:
9 - respinse definitiv:
38 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
49
57

5
0
0
0
0
3
0
8

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 17 septembrie 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

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

2

L
569/2014

PLx
524/2011

3

L
616/2011

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

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
CD + S
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra modului
OZ
Plen
de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor
financiare ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul BUG CD + BUG S
financiar al anului 2013.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de
CD + S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
OZ
Plen
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa BUG CD + BUG S
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a
bugetului.

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
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 depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
525/2011

4

L
617/2011

Titlul proiectului de lege

5

L
241/2013

PLx
428/2012

6

L
394/2012

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 i a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)

7

L
546/2013

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

pe anul 2010.

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

Raport depus
pe 23.10.2013

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

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

PLx
413/2013

Stadiul

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

PLx
203/2013

Obiectul de reglementare

Raport depus
pe 23.10.2013

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)

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

2

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
414/2013

8

L
547/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

9

10

PLx
235/2015
L
5/2015

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
434/2015

11

L
258/2015

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-b-8)
- 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-29)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea
unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic
Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din
privatizare. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.
Acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic
Hunedoara S.A.din venituri rezultate din privatizare , în
limita sumei de 40.000 de lei, de către Ministerul Finanţelor
Publice, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri, pe o perioadă de 90 de
zile,sub forma uni ajutor de stat individual pentru salvare,
autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr.C(2015) 26
52 final din data de 21 aprilie 2015.

3

S - Adoptat pe
11.03.2015

CD - OZ Plen

Suspendat
29.04.2015

S - Adoptat pe
02.04.2012

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

TDR:

S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - ECON şi
TDR:
11.06.2015
BUG
pt. raport comun

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
592/2010

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-36)

L
453/2010

PLx
97/2013

13

L
21/2013

PLx
467/2014

14

15

L
492/2014

PLx
75/2015
L
718/2014

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

Obiectul de reglementare
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.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
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-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

Stadiul
S - Adoptat pe
14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

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

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

4

TDR:
22.11.2010

S - Adoptat pe
19.03.2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare 01.10.2014
privind Codul fiscal. (poz. I-b-37)
a consumului, în lipsa cărora creşterea economică pe CD - BUG
- Caracter: ordinar
termen scurt şi mediu poate fi afectată.
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
Condiţii şi restricţii privind efectuarea tranzacţiilor.
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-b-4)

Observaţii

TDR:
11.04.2013

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
CAE
pt. raport

TDR:
02.03.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
337/2013

17

18

L
501/2013

PLx
562/2015

Titlul proiectului de lege

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.297/2014
privind piaţa de capital. (poz. I-b-3)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
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 2014.
(poz. I-c-9)

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat
25.02.2014

TDR:
07.04.2015

pe

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

5

TDR:
27.05.2015

TDR:
01.10.2015

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

PLx
563/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2014. (poz. I-c-10)

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

20

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
656/2011

21

L
531/2011

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor
preţioase în România. (poz. I-b-28)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere. (poz. I-b-13)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a
prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre
preţioase.
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.

6

Observaţii

TDR:
01.10.2015

S - Adoptat pe
02.09.2010

CD - Retrimis
TDR:
pe 19.03.2013 la 02.04.2013
IND şi TRSP
pt. raport comun

S - Adoptat pe
14.11.2011

CD - IND şi
TDR:
TRSP
08.12.2011
pt. raport comun

Nr.
crt

22

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
511/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea
nivelului maxim al produsului apă grea destinat
unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică
Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare
a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele.
(poz. I-b-14)

L
331/2015

Obiectul de reglementare

Stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat
unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
şi unele măsuri privind gestionarea şi managementul apei
grele pe întreaga perioadă de exploatare a celor 4 unităţi
nucleare.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
23.06.2015

CD - IND
pt. raport

TDR:
03.09.2015

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

23

PLx
398/2013
L
300/2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor
funciare
nr.138/2004,
pentru
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului
3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie servicii. (poz. I-b-22)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

24

PLx
239/2014
L
192/2014

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-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se, printre
altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalităţii de
transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate
în domeniul privat al statului numai la folosinţă gratuită,
precum şi a unor măsuri destinate menţinerii în stare de
funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate
în domeniul privat al statului.

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

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - IND,
AGRI şi JUR
MED pt. raport
comun

TDR:
05.11.2013

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

PLx
465/2014
L
495/2014

PLx
537/2014

26

L
596/2014

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.61/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în
domeniul instrumentelor structurale care privesc
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
(poz. I-b-17)

Obiectul de reglementare

Se are în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente
care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de
achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile
contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive
care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile
de atac în domeniul achiziţiilor publice.

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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
30.09.2014

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport comun

TDR:
23.12.2014

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

27

28

PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
661/2013
L
552/2013

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-b-35)
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea
- Caracter: ordinar
CD - IND şi
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi
- Procedură de urgenţă: da
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor JUR
- Iniţiator: Guvern
pt.raport
locale.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru
S - Adoptat pe
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011
17.12.2013
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru
CD -TRSP
Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011.
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-20)
pt. raport
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

8

TDR:
16.02.2015

TDR:
13.02.2013

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
162/2014

29

30

L
21/2014

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

31

32

33

L
546/2014

PLx
405/2015
L
138/2015

PLx
502/2005
L
202/2005

Observaţii

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 01.04.2014
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-39)
CD - AGRI şi
TDR:
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
17.04.2014
JUR
normativ în materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr.407/2006. (poz. I-b-38)

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, precum şi aLegii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
99/2015

Stadiul

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008
privind registrul agricol. (poz. I-b-21)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare. (poz. I-b-23)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările
ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe unitare cu
privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a
mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor
de animale.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de orrganizare
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.199/2012, cu
completările ulterioare.

S - Adoptat pe
04.03.2009

CD - AGRI şi
TDR:
07.04.2009
MED
pt. raport comun

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - AGRI şi
TDR:
11.03.2015
ADMIN
pt. raport comun

S - Adoptat pe
11.05.2015

CD - AGRI pt.
raport

TDR:
03.06.2015

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 24.10.2005
naţionale din România. (poz. I-b-59)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic CD - Retrimis pe
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 18.09.2012 25.09.2012
- Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport

9

Nr.
crt

34

Nr. înreg.

PLx
126/2014
L
2/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru
S - Adoptat pe
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56
18.06.2014
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi Prorogarea termenului prevăzut la alin(1) al art.56 din
CD - Retrimis pe
autorizarea mijloacelor de publicitate. (poz. I-b-9) Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
TDR:
23.06.2014 mijloacelor de publicitate.
25.06.2014
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
ADMIN
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

35

PLx
318/2014
L
313/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea si completarea Legii nr.50/1991
10.06.2014
Modificarea
şi
completarea
Legii
nr.50/1991
privind
privind autorizarea executării lucrărilor de
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, CD - ADMIN şi TDR:
constructii. (poz. I-b-12)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
04.09.2014
JUR
- Caracter: ordinar
pt.
raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

36

PLx
451/2015
L
139/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea
echipamentelor electronice uzate.

10

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
18.06.2015

Nr.
crt

37

Nr. înreg.

PLx
540/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al
doilea amendament la Convenţia privind evaluarea
impactului
asupra
mediului
în
context
transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie
1991, ratificată de România prin Legea
nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a
treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie
2004. (poz. II-23)

Stadiul

CD - MED
pt. raport
S-

Observaţii

TDR:
10.09.2015

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

38

39

40

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
186/2014
L
699/2013

PLx
210/2015
L
16/2015

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind S - Adoptat pe
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-15)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 12.02.2015
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, CD - MUN
- Procedură de urgenţă: nu
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.
pt. raport comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
Proiect de Lege pentru modificarea Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 07.04.2014
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul CD - Retrimis
publice. (poz. 1-b-19)
egalizării vîrstei standard de pensionare pentru femei şi pe 18.02.2015 la
- Caracter: ordinar
bărbaţi, prin creşterea vîrstei de penionare la femei de la MUN
- Procedură de urgenţă: da
63 de ani la 65 de ani.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
suplimentar
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi S - Adoptat pe
privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 04.03.2015
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată CD - MUN şi
cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii completările ulterioare, în scopul punerii de acord a TRSP
pt. raport
acestora. (poz. I-b-20)
dispoziţiilor actului normativ de bază cu actele juridice ale
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Uniunii Europene în materie.

11

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

TDR:
26.03.2015

Nr.
crt

41

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
510/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate în baza planurilor de
disponibilizare. (poz. I-b-15)

L
330/2
015

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

42

43

44

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea, în perioada 20132018 , a unor măsuri de protecţie socială acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu
completări prin Legea nr.259/2013, în scopul includerii în
categoria beneficiarilor a persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective, ca urmare a reducerii activităţii
operatorilor economici vizaţi, respectiv Regia Autonomă
pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi
Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea realizării unei clarificări a textului privind
categoriile de abateri de la buna conduită în activitatea de
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare,
precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea
ce priveşte procedura de contestare a deciziilor comisiilor
de etică sau a Consiliului Naţional de Etică.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în
plan european şi internaţional, posibilitatea accesării
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
23.06.2015

CD - MUN
pt. raport

TDR:
23.06.2015

S - Adoptat pe
21.11.2011

CD - INV
pt. raport

TDR:
20.12.2011

S - Adoptat pe
25.05.2011

CD - Retrimis pe
27.03.2012 TDR:
INV
10.04.2012
pt. raport
suplimentar

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. (poz. judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul S - Adoptat pe
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 24.02.2014
I-b-11)
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul CD - JUR
- Caracter: ordinar
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare pt. raport
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

între statele membre.
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17.03.2014

Nr.
crt

45

46

47

48

Nr. înreg.

PLx
17/2015
L
599/2014

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
122/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.64/2014 pentru
modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României în străinătate. (poz.
I-b-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi
a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. (poz. I-b-10)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-b-2)

Obiectul de reglementare

Modificarea Legii 198/2008 priivind serviciile consulare
pentru care se percep taxe şi la nivelul taxelor consulare la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul adaptării prevederilor legale care reglementează
regimul juridicc şi modalităţile de plată a taxelor consulare
la practica actuală de natură consulară şi la realităţile
curente.

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Decizieicadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a Directivei
2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale.
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
05.02.2015

S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

PLx
454/2015

Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din
Legea
nr.202/1998
privind
organizarea
Modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind S - Adoptat pe
Monitorului Oficial al României. (poz. I-b-34)
organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, 09.06.2015
- Caracter: ordinar
cu modificările ulterioare, astfel încât aprobarea tarifelor
- Procedură de urgenţă: nu
pentru publicarea actelor în Monitorului Oficial să nu se CD - JUR
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
mai realizeze anual.
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pe
TDR:
03.06.2015

S - Adoptat pe
25.02.2015

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

- Cameră decizională: CD

pe

CD - JUR şi
POL EXT
pt. raport comun TDR:

L
592/2014

L
592/2014

Observaţii

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

TDR:
23.06.2015

Nr.
crt

49

Nr. înreg.

PLx
541/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normativeîn domeniul financiar.
(poz. I-a-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii
Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere
Financiară un set de instrumente pentru a interveni într-un
stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în dificultate
sau în curs de aintra în dificultate, pentru a se garanta
continuitatea funcţiilor financiare şi economice critice.

Stadiul

Observaţii

CD - ECON şi
BUG
pt. raport comun
S -

încetarea
procedurii
legislative prin
desesizarea
Camerei
Deputatilor;
înaintare la
Senat.
07.09.2015

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

1

2

Nr. înreg.

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
522/2010
L
509/2010

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã 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-a-15)

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
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.

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

Stadiul

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative Reorganizarea unor insituţii din domeniul cercetării CD - Adoptat pe
15.04.2014
din domeniul educaţiei şi cercetării.
ştiinţifice, stabilirea noilor atribuţii şi a regulamentului
(poz. I-a-23)
de organizare şi funcţionare ale acestora, în scopul S - Oz Plen
- Reexaminare formulată de Preşedintele României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea
paralelismului insituţional.
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Observaţii

TDR:
24.03.2015

Înscris pe
ordinea de zi

Nr.
crt

3

4

5

Nr. înreg.

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

PLx
530/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.75/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a CD - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 18.10.2011
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-24)
educaţiei, în sensul armonizării acestui act normativ cu S - Oz Plen
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

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-19)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

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

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului
între România şi Statele Unite ale Americii
pentru îmbunătăţirea conformării fiscale
internaţionale
şi
pentru
implementarea
FACTA, semnat la Bucureşti, la 28 mai 2015.
(poz. I-b-18)

Ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale
Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat
la Bucureşti, la 28 mai 2015.

Înscris pe
ordinea de zi

CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV

TDR:
07.05.2013

pt.raport

CD

-

Adoptat

pe

09.09.2014
S-

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

6

PLx
578/2014
L
494/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii petrolului
nr.238/2004. (poz. I-b-31)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.
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S - Adoptat pe
09.12.2014

CD - Adoptat pe
09.09.2014

în curs de
promulgare

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
438/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din
Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi
a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană".
(poz. I-b-24)

L
185/2015

PLx
439/2015

8

L
186/2015

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

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.260/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a
cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile
operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare
directă în euro şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr.924/2009. (poz. I-b-5)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
„Cooperarea teritorială europeană”, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul asigurărilor fondurilor
necesare punerii în aplicare a hotărârilor definitive ale
instanţelor de judecată, în cazul în care sumele
respective nu mai pot fi acoperite din fondurile
programelor gestionate de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

S - Adoptat pe
27.05.2015
CD - Adoptat pe
09.09.2014

în curs de
promulgare

Prin obiectul de reglementare, proiectul intră sub
incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii
Europene, subsumate Politicii economice şi monetare şi
domeniului liberei circulaţii a capitalurilor.

S - Adoptat pe
27.05.2015
CD - Adoptat pe
09.09.2014

în curs de
promulgare

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

B
344/2015

(primă Cameră)

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind
acordarea unui ajutor de stat individual pentru
salvare, Societăţii "Complexul Energetic
Hunedoara" - S.A. (poz. I-a-22)

Stadiul

S -

CD -

Observaţii

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

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

2

B
358/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele
măsuri pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică, pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de
investiţii. (poz. I-a-21)

S -

CD -

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

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

3

B
365/2015

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul feroviar. (poz. I-a-14)

S -

CD -

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

4

B
366/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
(poz. I-a-12)

S -

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Nr.
crt

5

6

7

Nr. înreg.

B
371/2015

B
376/2015

B
382/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce
priveşte substanţele radioactive din apa
potabilă. (poz. I-a-8)

S -

CD -

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

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din
Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri. (poz. I-a-26)

S -

CD -

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20)

S -

CD -

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

8

B
385/2015

Stadiul

Proiect de lege privind modificarea art.2 din
Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării
României, cu drepturi depline, la Consiliul de
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii
cotizaţiei anuale. (poz. I-a-27)

S -

CD -

Observaţii

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

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

9

B
390/2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2006 privind
prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
(poz. I-a-5)

S -

CD -

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

18

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Nr.
crt

10

11

12

13

Nr. înreg.

B
391/2015

B
392/2015

B
393/2015

L
169/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.109/2007 privind
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.
(poz. I-a-13)

Stadiul

S -

CD -

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

Proiect de lege privind schemele de garantare a
depozitelor. (poz. I-a-6)

S -

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

CD -

Proiect de lege privind Fondul de garantare a
depozitelor bancare. (poz. I-a-7)

S -

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

CD -

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

S - ÎNV pt.raport

CD -

Observaţii

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

TDR:
12.03.2014

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

14

L
292/2015

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-a-10)

S - Oz Plen

CD -

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

19

Înscris pe
ordinea de zi

Nr.
crt

15

16

17

Nr. înreg.

L
298/2015

L
300/2015

L
302/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind autorizarea
supravegherea activităţii de asigurare
reasigurare. (poz. I-a-1)

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

şi
şi
S - Oz Plen

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

CD -

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia
asigurătorilor. (poz. I-a-2)

S - Oz Plen

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

CD -

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru
asigurarea tranziţiei de la televiziunea
analogică terestră la televiziunea digitală
terestră şi implementarea serviciilor multimedia
la nivel naţional, precum şi pentru completarea
Legii audiovizualului nr.504/2002.
(poz. I-a-11)

S - CULT pt.raport

CD -

Înscris pe
ordinea de zi

Înscris pe
ordinea de zi

TDR:
22.06.2015

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

18

19

L
332/2015

L
349/2015

Proiect de lege privind emisiunile
obligaţiuni ipotecare. (poz. I-a-3)

de
S - BUG pt.raport

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

CD -

Proiect de lege privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
provenite din ambalaje. (poz. I-a-4)

S - ECON şi MED
pt.raport comun

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

CD -

20

TDR:
15.09.2015

TDR:
01.09.2015

Nr.
crt

20

21

Nr. înreg.

L
352/2014

L
689/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011. (poz. I-a-17)

Stadiul

S - ÎNV pt.raport

CD -

- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: 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-16)

S - ÎNV pt.raport

CD -

Observaţii

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

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

22

L
334/2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
meteorologiei. (poz. I-a-25)

S - AGRI şi MED
pt.raport

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

CD -

21

TDR:
16.09.2015

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 politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. 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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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 18 septembrie 2015 )
I. În perioada 14 - 18 septembrie 2015
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 46 avize.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

9
8

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

0
0
17

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 584 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 40 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2064 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

490



rapoarte suplimentare

134

107

61



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

17

771

725

568

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 14 - 18 septembrie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin
fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi
anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează
această metodă – raport comun cu comisia pentru industrii

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.09.2015

Raport de respingere
(479/R din 16.09.2015)

PLx.567/2015

Proiect de Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de
asigurare şi reasigurare - – raport comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(489/R din 17.09.2015)

PLx.568/2015

Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor – raport
comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(490/R din 17.09.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.469/2013

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaţilor pentru ocuparea
funcţiei de membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de
Supraveghere Financiară

15.09.2015

Raport de adoptare
(16/RC din 15.09.2015)

2

RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia
de consilier de conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din
cadrul Curţii de Conturi a României

15.09.2015

Raport de adoptare
(17/RC din 15.09.2015)

3

4

PLx.567/2015

PLx.568/2015

Proiect de Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de
asigurare şi reasigurare - – raport comun cu comisia pentru politică
economică

Guvern
adoptat de
Senat

Proiect de Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor – raport
comun cu comisia pentru politică economică

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(489/R din 17.09.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(490/R din 17.09.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin
fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi
anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează
această metodă – raport comun cu comisia pentru politică
economică

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.06.2015

Raport de respingere
(479/R din 16.09.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

4 parlam.

08.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(480/R din 16.09.2015)

Proiect de Lege pentru ratificare Acordului de Parteneriat Economic
preliminar între Cote d`Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea
Europeană şi Statele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan,
la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009

Guvern

26.05.2015

Raport de adoptare
(481/R din 16.09.2015)

Propunere legislativă privind modificarea reglementărilor Legii
nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor
de vacanţă – raport comun cu comisia pentru muncă

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.09.2015

Raport de respingere
(482/R din 16.09.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – raport comun cu
comisia juridică

6 parlam.

29.06.2015

Raport de adoptare
(484/R din 17.09.2015)

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.469/2013

1

2

3

4

Plx.448/2015

PLx.538/2015

Plx.493/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.426/2015

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.527/2013

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

106
parlam.
respinsă
de Senat

08.09.2015

Raport de respingere
(477/R din 15.09.2015)

PLx.136/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

1 parlam.
adoptat de
Senat

08.09.2015

Raport de respingere
(478/R din 15.09.2015)

Propunere legislativă privind modificarea reglementărilor Legii
nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor
de vacanţă – raport comun cu comisia pentru industrii

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.09.2015

Raport de respingere
(482/R din 16.09.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

16.09.2015

Raport de respingere
(487/R din 17.09.2015)

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(488/R din 17.09.2015)

Plx.493/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.497/2015

PLx.581/2015

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea 18 parlam.
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi respinsă
preparatelor stupefiante şi psihotrope
de Senat
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.529 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

10 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.431/2015

Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011

1 parlam.

16.09.2015

Raport de respingere
(485/R din 17.09.2015)

Plx.455/2015

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

16.09.2015

Raport de adoptare
(486/R din 17.09.2015)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.56/2014

PLx.377/2015

Plx.426/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu
modificările şi completările ulterioare

1 parlam.
respinsă
de Senat

16.09.2015

Raport de respingere
(138/RS din
17.09.2015)

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului
Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind
autorizarea
plăţii
cotizaţiilor
la
organizaţiile
interguvernamentale la care România este parte

Guvern
adoptat de
Senat

08.09.2015

Raport de adoptare
(483/R din 17.09.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – raport comun cu
comisia pentru administraţie

6 parlam.

08.09.2015

Raport de adoptare
(484/R din 17.09.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
S.O.S. Rădăuţi
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Municipiul Rădăuţi, considerat localitate de referinţă pentru Bucovina, păstrătoare a tradiţiilor strămoşeşti,
locuită de oameni harnici şi ambiţioşi, a devenit, din punct de vedere administrativ, un caz unic în România:

mandatul primarului ales, domnul Aurel Olărean, al municipiului Rădăuţi este suspendat prin Ordinul
Prefectului judeţului Suceava nr. 221 din 24.06.2015, pe perioada măsurii controlului judiciar;

Consiliul Local al municipiului Rădăuţi a fost dizolvat prin hotărâre judecătorească, respectiv Sentinţa civilă
nr. 5747 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 09.10.2014 în
dosar nr. 4550/86/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1870 din 31.03.2015 a Curţii de Apel Suceava;

în prezent funcţia publică de conducere vacantă de secretar al municipiului Rădăuţi a fost ocupată temporar
prin detaşare, numirea fiind făcută de Prefect prin Ordin, în condiţiile OUG nr. 14/2015.
Ca urmare a acestei situaţii de fapt, autoritatea administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje majore privind
îndeplinirea condiţiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure rezolvarea problemelor municipiului
Rădăuţi: autorizaţiile de construire/demolare/renovare se semnează de către primar, modificarea raporturilor de
serviciu/contractelor de muncă, salarizarea, acordarea tranşelor de vechime, asigurarea venitului minim garantat prin
acordarea ajutorului social lunar, încadrarea asistentului personal al persoanei cu handicap, constituirea unor comisii
necesare desfăşurării activităţii curente etc. se realizează prin dispoziţie a primarului, autoritate inexistentă în acest
moment în Rădăuţi. Cetăţenii acestui municipiu solicită ca instituţiile statului să identifice soluţii concrete de
deblocare a acestei situaţii.
Am participat recent, alături de o parte din parlamentarii judeţului Suceava, la o întâlnire organizată de
Instituţia Prefectului, în vederea identificării soluţiilor necesare a fi implementate de urgenţă la nivel guvernamental,
legislativ şi administrativ, astfel încât locuitorii minicipiului Rădăuţi să poată beneficia, din nou, de o viaţă normală
în oraşul în care trăiesc, muncesc, învaţă şi cu care, până recent, se mândreau.
La nivelul lunii august, Instituţia Prefectului a fost înştiinţată de către Ministerul Afacerilor Interne că propunerile
privind completarea art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale au fost
înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru analiză şi decizie.
În aceeaşi ordine de idei, se impune rectificarea bugetului UAT-ului pentru anul 2015 în vederea cuprinderii
sumelor necesare achitării hotărârilor judecătoreşti şi plata salariilor pentru personalul din învăţământ, salariile
pentru Spitalul municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, începând cu luna octombrie 2015 şi pentru plata salariilor
angajaţilor proprii, care se aprobă de Consiliul local, dizolvat la momentul actual în municipiul Rădăuţi.
O altă problemă de maximă urgenţă o reprezintă deblocarea tuturor proiectelor de investiţii ce se derulează la nivelul
municipiului Rădăuţi.
Stimaţi Colegi, o asemenea situaţie are nevoie de o soluţie clară din partea Guvernului României. Mă adresez
Dumneavoastră pentru a vă informa cu ceea ce se întâmplă într-un loc minunat al Bucovinei devenit, dintr-o dată, un
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no man's land, în care Statul român nu îşi mai exercită obligaţiile înscrise în Constituţie faţă de oamenii de care
trebuie să aibă grijă.
Vă rog, Stimaţi colegi, să susţineţi demersurile pe care parlamentarii suceveni le întreprind în vederea
deblocării administrative a municipiului Rădăuţi. Este nevoie de implementarea unei soluţii constituţionale şi
incontestabile care, de această dată, să meargă până la rezolvarea problemei pe care astăzi am dorit să V-o aduc la
cunoştinţă, invitându-Vă să veniţi în sprijinul cetăţenilor din municipiul Rădăuţi.
Deputat
Sanda-Maria Ardeleanu
***
Lipsa de responsabilitate, etică şi profesionalism – viziunea PSD în educaţie
Cu bucurii, emoţii şi speranţe, peste trei milioane de elevi au păşit, luni, în sălile de clasă ale şcolilor din
întreaga ţară, pentru un nou an şcolar a cărei structură a fost modificată cu doar patru zile înainte de startul cursurilor.
În timp ce majoritatea ţărilor Uniunii Europene au un sistem bine pus la punct şi implementat de mulţi ani, în
România sistemul de învăţământ este într-o continuă schimbare. În ultimii 20 de ani, fiecare guvernare şi ministru au
venit cu idei noi numite pompos „reformă”, metode care nu s-au potrivit sistemului românesc. Rezultatul? Copiii par
tot mai puţin interesaţi de educaţie, iar rezultatele la examenele naţionale sunt din ce în ce mai proaste.
Paradoxal, dacă privim rezultatele elevilor români la olimpiade şi concursuri internaţionale, destul de rar se
întâmplă ca România să nu ocupe primele locuri. Situaţia este neschimbată de mai mulţi ani, inclusiv din perioada
când Traian Băsescu vorbea despre „tâmpiţii” scoşi pe bandă rulantă de şcoala românească. Din păcate, olimpicii
sunt prea puţini, iar performanţa nu se judecă numai în funcţie de numărul de medalii obţinute la olimpiadele
internaţionale. Sunt extrem de valoroase acestea însă nu sunt rezultatul sistemului de educaţie, ci rezultatul muncii
elevilor, profesorilor dedicaţi şi al părinţilor. Performanţa se referă şi la procentul tinerilor şcolarizaţi, dar şi la
procentul celor care îşi găsesc un loc de muncă după absolvirea şcolii... De ce oare Ministerul Învăţământului nu
reuşeşte să vadă că se învârte într-un cerc vicios, că soluţiile pe care le găseşte nu sunt bune şi că este nevoie de o
schimbare adaptată vremurilor actuale?
Priorităţile sistemului educaţional ar trebui să se centreze pe elevi, pe calitatea actului didactic, pe programe
care să răspundă cerinţelor societăţii, pieţei muncii şi exigenţelor internaţionale, pe manualele elevilor la început de
an şcolar şi finanţarea corectă a şcolii, pe respectarea dreptului constituţional la educaţie. Spun acest lucru în
condiţiile în care Institutul Naţional de Statistică arată că în România există în prezent 500.000 de absolvenţi liceu
care nu au reuşit să obţină o diplomă de bacalaureat şi pentru care nimeni nu şi-a asumat vreo răspundere, pentru
care nu s-a prezentat niciun program de profesionalizare sau de inserţie pe piaţa muncii.
Aceasta este realitatea după trei ani de guvernare social-democrată. În viziunea PSD şi a premierului Victor
Ponta, educaţia a însemnat doar o lipsă acută de responsabilitate şi preocupare pentru calitate, etică şi profesionalism.
Sunt trei ani în care şcoala românească a regresat. Sunt trei ani în care Legea educaţiei a fost modificată de patru ori,
fără să existe o direcţie clară, iar la şefia Ministerului Educaţiei s-au perindat nici mai mult nici mai puţin de şase
miniştri!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
Învăţământul Românesc suferă an de an de aceleaşi boli
Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
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La început de an şcolar 2015-2016, proplemele din sistemul educaţional din Romamia sunt aceleaşi de ani
de zile. Cadre didactice care predau în şcoli fără a avea pregătirea necesară. Sunt peste 3500 de suplinitori care nu au
calificarea necesară pentru a intra la clase. Profesori au plecat din sistem datorită salariilor mici.
Au alte joburi în alte domenii sau au plecat în străinătate prestând alte munci pentru a-şi asigura veniturile
necesare pentru un trai decent.Din nou este o problemă cu manualele şcolare, care conform legilor în vigoare ar
trebui să se distribuie gratuit pentru elevii din învăţământul preunuiversitar, 200.000 de elevi din cl. III –a nu au
avut manualele pe bănci la început de an şcolar.
Pentru elevii din clasele terminale de liceu se decontează manuale şcolare în cuantum de 50 de lei deşi şi ei
trebuiau să primească manualele gratuite. Nu au fost decontaţi banii pentru naveta profesorilor şi a elevilor pentru
anul 2015. Peste 4000 de clădiri din 1200 de şcoli în care se desfăşoară actul educaţional, funcţionează fără
autorizaţii sanitare ceea ce este o problemă deosebit de gravă, o ruşine naţională aşa cum spunea preşedintele Klaus
Iohannis.
Explicaţiile date de ministrul învăţământului în urma unei interpelări in parlament, nu sunt credibile.
Principalul motiv pentru care nu sunt eliberate aceste autorizaţii sanitare este lipsa din aceste unităţi de învăţământ a
apei curente şi a grupurilor sanitare corespunzătoare.
Lipsa apei curente poate avea consecinţe grave în ceea ce priveşte starea de sănătate a copiilor din aceste
şcoli iar lipsa grupurilor sanitare corespunzătoare arată gradul de civilizaţie în care se află anumite colectivităţi din
Romania.
În răspuns, toată resposibilitatea este pusă în seama administraţiilor locale care ar trebui să rezolve problemele
din şcoli din surse financiare proprii iar dacă nu au aceste resurse să apeleze la Ministerul Dezoltătii Regionale şi
Administraţiei Publice.
În încheiere a acestei declaraţii politice întreb din nou Ministerul Educaţiei cine îl împedică ca după o
documentare în teren privind şcolile care nu au apă curentă şi grupuri sanitare corespunzătoare, să propună o HG prin
care să fie alocate fondurile necesare pentru a se rezolva această problemă care nu a fost rezolvată până acum de
UAT.
Vă mulţumesc
Deputat
Grigore Crăciunescu
***

 Interpelări

Adresată :domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Roberta Alma - Anastase
Obiectul interpelării: Criza acută de medici anestezişti cu care se confruntă spitatele din judeţul Prahova
Stimate domnule Ministru,
Vă aduc la cunoştiinţă o problemă deosebit de gravă, cu care se confruntă de câteva săptămâni judeţul
Prahova: lipsa medicilor anestezişti atât la nivelul Spitalului de Pediatrie Ploieşti cât şi la nivelul Spitalului Judeţean.
Situaţia a devenit deosebit de gravă deoarece, în cadrul Spitalului de Pediatrie, activitatea secţiei de terapie
intensivă şi primiri urgenţe a fost închisă prin ordin al DSP Prahova. Acest fapt este rezultatul absenţei medicilor
anestezişti, absenţă care face imposibilă asigurarea continuităţii gărzilor. În acest moment, în cadrul Spitalului de
Pediatrie Ploieşti există un singur medic anestezist angajat iar alţi doi medici asigură gărzi pe baza contractelor de
prestări servicii. Precizez că acesta este SINGURUL Spital de pediatrie din judetul Prahova şi este fără precedent , în
istoria unităţii sanitare, când o secţie este închisă din cauza lipsei personalului de specialitate.
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În faţa acestei situaţii, inacceptabile pentru un stat membru UE, părinţii sunt nevoiţi să îşi transporte, singuri,
copiii la spitalele din Bucureşti. În acest fel, fiecare minut pierdut în trafic pe DN1, pe o distanţă de 60km , riscă să
agraveze starea de sănătate ,sau mai grav, să pună în pericol viaţa acestora.
Faţă de cele prezentate anterior, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi măsurile întreprinse de
Ministerul condus de dumneavoastră pentru remedierea de urgenţă a
acestei situaţii.
Solicit răspuns scris!
***
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
De către: deputat Roberta Alma - Anastase
Obiectul interpelării: Demararea programului “cornul şi laptele” la nivelul judeţului Prahova
Stimate domnule Ministru,
În judeţul Prahova, începutul noului an şcolar debutează cu aceeaşi problemă ca şi în anul anterior: lipsa
gustării gratuite ( cornul şi laptele) oferită copiilor din grădiniţe şi şcoli. Este pentru al doilea an CONSECUTIV,
când licitaţia derulată de Consiliul Judeţean pentru atribuirea contractului de furnizare şi distribuire a produselor
lactate şi de panificaţie destinate copiilor din grădiniţele şi şcolile primare şi gimnaziale, nu respectă calendarul
convenit la nivel naţional.
Domnule Ministru,
Situaţia degradantă a învăţământului românesc a ajuns o constantă a guvernării PSD. În condiţiile în care,
nici în acest an, elevii nu vor beneficia de manuale noi iar 1200 de şcoli şi grădiniţe din ţară îşi încep activitatea fără
autorizaţie de funcţionare, vă mărturisesc că m – aş fi aşteptat ca măcar programul “cornul şi laptele” să fie ocolit de
probleme. Este necesară o intervenţie imediată pentru remedierea acestei probleme, cu atât mai mult cu cât, pentru
mulţi copii, această gustare oferită gratuit în şcoli, constituie una din mesele importante de peste zi.
Faţă de cele menţionate, vă rog domnule ministru să îmi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere şi modul în
care veţi soluţiona această situaţie.
Solicit răspuns scris.
***

 Întrebări

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Lipsa sistemelor de irigaţii din România

Domnule Ministru,
Fermierii români şi-au exprimat nu o dată îngrijorarea în legătură cu lipsa unor sisteme de irigaţii care le-ar
garanta obţinerea unor producţii corespunzătoare şi în perioadele de secetă. Construirea unor astfel de sisteme este
costisitoare, astfel că mulţi dintre fermieri nu reuşesc să investească sumele necesare fără un ajutor de la stat. Lipsa
sistemelor de irigaţii din agricultură duce la pierderi financiare şi pierderi de produse.Culturile de primăvară şi cele
de toamnă contează în proporţie de 50-60% în totalul producţiei agricole. Porumbul reprezintă 40% din total, floarea
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soarelui circa 15%. Restul de aproape 50% sunt culturile de toamnă, grâu, rapiţă, orz, orzoaică care sunt şi acestea
deja compromise din cauza secetei care s-a abătut asupra ţării noastre, acest an fiind declarat de către specialişti ca
fiind unul dintre cei mai secetoşi ani.
.
Majoritatea companiilor de asigurări nu vor să asigure culturile de efectele secetei tocmai din cauza faptului
că ţara noastră duce lipsă de sisteme de irigaţii care să combată aceste efecte negative asupra culturilor. Investiţia
minimă pentru sisteme de irigaţii pentru 1 000 de hectare este de aproape 2 milioane de euro, bani care ar putea fi
recuperaţi în 10 ani.
Investiţiile pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de irigaţie în România au beneficiat de un sprijin
important din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), prin intermediul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală al României (PNDR) 2007-2013. Acest sprijin va continua în cadrul noului PNDR 2014-2020,
care a fost aprobat de curând.
Peste 435 de milioane de euro din cheltuielile publice au fost programate în cadrul măsurii 4 „Investiţii în
active fizice” din PNDR 2014-2020 pentru dezvoltarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei (submăsura 4.1
„Investiţii în exploataţii agricole”) şi pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii (submăsura 4.3
„Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”).
.
Pe lângă acest sprijin FEADR, Acordul de Parteneriat pentru intervenţia prin fondurile structurale şi de
investiţii europene pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia CE C(2014) 5515 din 6 august 2014, prevede că
reţeaua primară de irigaţii va fi finanţată din bugetul naţional al României şi/sau prin parteneriate public-private/
concesiuni.” Tinând cont de faptul că PIB-ul României depinde în proporţie de 7% de producţia agricolă a României,
iar seceta din ultima vreme a compromis în jur de 1 milion de hectare de teren arabil precum şi mii de animale care
au rămas fără hrană, se impune ca dezvoltarea sectorului de irigaţii din ţara noastră să devina prioritatea numărul 1 a
ministerului pe care îl conduceţi. România nu mai poate aştepta încă 5 ani pentru a avea o agricultură competitivă,
mai ales că, de la nivelul Comisiei Europene există deschidere pentru finanţarea infrastructurii de irigaţii, iar ţara
noastră trebuie să profite din plin de această mână întinsă.
Având în vedere starea actuală a agriculturii din România, afectată în ultimele luni de secetă şi pierderi
majore în sectorul de producţie, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi câţi fermieri au beneficiat până în acest
moment de sprijin financiar pentru dezvoltarea sistemelor de irigaţii prin intermediul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală al României 2007-2013, dar şi care este finanţarea preconizată din bugetul naţional pentru reţeaua
primară de irigaţii pe care ministerul doreşte să o dezvolte până în anul 2020.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată doamnei Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului
Investiţii în bazele sportive din judeţul Iaşi
Stimată Doamnă Ministru,
Vă rog să îmi comunicaţi dacă ministerul pe care îl conduceţi are în vedere investiţii în bazele sportive din
judeţul Iaşi, fie că este vorba de modernizarea celor existente sau de construirea unor obiective noi.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Opţiunile părinţilor pentru concediul de creştere a copilului
Stimată Doamnă Ministru,
Vă rog să îmi comunicaţi care este numărul părinţilor care au optat pentru concediu de creştere a copilului de
12 luni şi câţi au optat pentru varianta concediului de 24 luni în perioada 2013 - 2014.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Curăţenia părcărilor aflate pe drumurile naţionale

Stimate domnule Ministru,
În mai mult zone din ţară se observă că nu sunt întreţinute corespunzător spaţiile de parcare aferente
drumurilor naţionale. În special în zone apropiate marilor oraşe, cum ar fi părcările din zona Poieni – Iaşi, există
multe gunoaie neridicate.
Vă rog să îmi comunicaţi care este politica CNADNR de asigurare a curăţeniei în aceste parcări şi de ce apar
multe situaţii în care parcările nu sunt întreţinute corespunzător.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Situaţia omologării pistelor de biciclete din municipiul Iaşi
Stimate domnule Ministru,
Am fost sesizat de către o asociaţie de ciclism din Iaşi că în urma mai multor incidente apărute pe pistele de
biciclete din municipiul Iaşi, cicliştii au fost informaţi de către agenţi de la Poliţia Rutieră că pistele din oraş nu sunt
omologate. Ca urmare, cicliştii nu ar avea voie să circule pe aceste piste, deşi sunt semnalizate corespunzător.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă în municipiul Iaşi există piste de bicilete omologate de către organele abilitate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Situaţia refacerii DN 24 pe tronsonul din municipiul Iaşi
Stimate domnule Ministru,
În urma lucrărilor mai ample de înlocuire a canalizării pe Şoseaua Bucium în municipiul Iaşi, parte a DN 24,
partea carosabilă a fost afectată pe o porţiune de circa 4 km. Reasfaltarea celor două benzi de circulaţie afectate nu au
adus calea de rulare la starea iniţială, drumul fiind aproape în totalitate denivelat şi afectat pe acest tronson foarte
circulat.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă sunt prevăzute lucrări de refacere pentru acest tronson de drum afectat de
lucrările de canalizare.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Stadiul implementării proiectelor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Iaşi
Stimată Doamnă Ministru,
Vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul implementării proiectelor din cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Creştere Iaşi, aferente exerciţiului financiar 2007-2013.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Memoriu Cristescu Daniel
Stimată doamnă ministru,
Am primit în calitate de parlamentar memoriul pe care îl ataşez acestei adrese, prin care mi se aduce la
cunoştinţă faptul că lui Daniel Cristian Cristescu i s-a sistat dreptul la alocaţie deoarece mama sa lucrează în Italia,
dreptul de plată al alocaţiei fiind transferat, prin procură notarială, pe numele bunicului.
În condiţiile în care alocaţia de stat este un drept universal al copilului, vă rugăm să verificaţi care sunt
motivele pentru care alocaţia petentului a fost sistată şi să ne comunicaţi cum se poate rezolva aceasta problemă în
cel mai scurt timp, astfel încât acesta să poată beneficia, ca toţi copiii până în vârstă de 18 ani, de alocaţia de stat.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cristina Pocora
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Guvernul României a absorbit zero euro din fondurile europene pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor

Doamnă Ministru,
În vederea combaterii şomajului în rândul tinerilor, acum doi ani de zile, Uniunea Europeană a alocat fonduri
semnificative, şi anume patru miliarde de euro, o sută de milioane de euro fiind doar pentru România. A trecut un an
şi jumătate şi sumele alocate perioadei 2014 – 2015 pentru acest segment aferente României sunt în continuare
nefolosiţe nefiind absorbite nici în prezent de către Guvernul României.
Având în vedere faptul că în nenumărate rânduri, în alocuţiunile sale premierul Victor Ponta a afirmat faptul
că, citez: ‘’cel mai important obiectiv al Guvernului României este acela de a crea locuri de muncă’’, vă rog, doamnă
ministru să-mi comunicaţi motivele pentru care România a absorbit zero euro din aceste fonduri, precum şi care este
modalitatea concretă prin care Ministerul Muncii, Familiei şi Persoanelor Vârstnice va gestiona fondurile europene
pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor, în condiţiile în care principala ‘’realizare’’ a Guvernului României
pentru tineri este că şomajul a trecut de 25% ?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Guvernul nu va cheltui nici un leu de la bugetul de stat pentru programul de distribuire gratuită a laptelui
către elevi şi preşcolari în acest an
Domnule Ministru,
În conformitate cu Strategia privind programul de încurajare a consumului de lapte în şcoli pentru anul
şcolar 2015/2016, elaborată de MADR în iunie 2015, Guvernul României a decis ca progamul de distribuire gratuită
a laptelui în şcoli pentru anul şcolar 2015-2016 să fie finanţat în totalitate din fonduri europene, România susţinând
acest program doar prin măsuri adiacente planificate pentru anul şcolar 2016-2017
.
Bugetul total estimat pentru anul şcolar 2015/2016 este de aprox. 13,5 mil. euro, din Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA), citez:„România intenţionează să aplice măsuri adiacente, care să reprezinte
aproximativ 10% din finanţarea FEGA. Pentru anul şcolar 2015/2016, aplicarea de măsuri adiacente
presupune adoptarea de prevederi legislative naţionale la nivel de lege şi o alocare bugetară suplimentară. Din
acest considerent, România intenţionează să aplice măsurile adiacente doar începând cu anul 2016/1017”, se
arată în documentul elaborat de MADR. Potrivit acestui document măsurile adiacente ar urma să fie aplicate în 50%
din judeţele în care se distribuie lapte în şcoli.
Potrivit Strategiei MADR 2,3 milioane de copii, elevii ai claselor I-VIII şi pregătitoare, din învăţământul
public şi privat autorizat/acreditat (şcoli), cu vârste cuprinse între 6-14 ani şi copiii înregistraţi în sistemul de
învăţământ preşcolar cu vârste între 3 şi 6 ani ar urma să primească, în anul şcolar 2015/2016, lapte sau lactate. Ţinta
pentru anul 2015/2016 prevede o cantitate de 61.000 tone de lapte distribuită în şcoli, decontată din Programul
European. În perioada 2002-2007, România a finanţat distribuirea de lapte în şcoli doar din bugetul de stat, iar
începând cu 2007, o parte din bugetul pentru porţiile de lapte au fost decontate la Uniunea Europeană, beneficiind de
schema „Lapte în şcoli”, implementată în Comunitatea Europeană încă din 1977. Conform datelor prezentate de
Comisia Europeană, în primii ani absorbţia fondurilor UE alocate programului a fost mai redusă, deoarece lactatele
distribuite elevilor români nu erau conforme cu produsele din lista programului european, industria de profil din ţara
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noastră aflându-se în perioada de tranziţie. Fondurile UE primite de România au crescut de la cca. 1 mil. euro în
2007/2008 până la 12 mil. euro în 2013/2014. Din 2007 până în 2014 inclusiv, România a primit aproape 52,5 mil.
euro din FEGA pentru distribuirea gratuită a laptelui în şcoli.
Este inadmisibil ca într-o ţară precum România, unde consumul de lapte este unul dintre cele mai reduse de
la nivelul Uniunii Europene, Guvernul să nu aloce nicio sumă de bani în vederea susţinerii programului de încurajare
a consumului de lapte în rândul preşcolarilor şi elevilor.Mai mult decât atât laptele folosit în cadrul acestui program
provine din Ungaria astfel că, în loc să fie încurajaţi producătorii români de lapte, afectaţi de eliminarea cotelor de
lapte şi de embargoul impus de Rusia şi să fie susţinută economia locală, Guvernul României apelează la producătorii
din ţara vecină.
Având în vedere situaţia dată, vă solicit, domnule ministru să faceţi publiceşi să-mi comunicaţi tarifele de
achiziţionare a laptelui provenit din Ungaria pentru acest program. Este binecunoscut faptul că preţul laptelui din ţara
noastră este derizoriu, acesta ajungând la 50 de bani pe litru, în unele zone chiar 48 de bani, aspect care face
imposibilă supravieţuirea fermierilor români. De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi care sunt motivele care au stat la
baza deciziei Guvernului României de a nu se implica financiar în acest program, şi mai mult, de a folosi banii de la
UE achiziţionând lapte din afara graniţelor ţării.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Accesul tinerelor elite în învăţământul universitar
Domnule Ministru,
În calitate de profesor universitar, cunoaşteţi foarte bine că Legea nr. 1/2011, în forma sa iniţială, limita
numărul de norme universitare, în scopul asigurării accesului tinerilor merituoşi, bine pregătiţi, în sistemul de
învăţământ şi de cercetare, stimulând tinerii debutanţi să lucreze în sistemul univesitar românesc. Din păcate, printr-o
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului adoptată la finalul anului 2012 această limitare a fost eliminată, relativizându-se
inclusiv menţinerea în sistem a personalului pensionat/pensionabil. Mai mult, generalizarea normelor didactice la 16
ore convenţionale de predare în toate universităţile (norma universitară: 16 ore norma didactică, plus zero ore norma
de cercetare), completată cu lichidarea a peste 200 de specializări în ultimii doi ani la nivel naţional, face practic
imposibil accesul tinerilor cercetători, mare parte cu studii efectuate în străinătate, în sistemul universitare naţional.
Faţă de această situaţie, care stimulează masiv migraţia elitelor ştiinţifice, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi
următoarele precizări:
- intenţionaţi să modificaţi cadrul legislativ în sensul revenirii la forma iniţială a Legii nr. 1/2011, atât în privinţa
limitării normelor universitare la cel mult una şi cu privire la condiţiile pensionării personalului didactic?
- intenţionaţi să aduceţi clarificări în legislaţia în vigoare (chiar şi prin H.G. sau ordin de ministru) pe marginea art.
287 din Legea nr. 1/2011, în care să fie clar evidenţiată norma didactică şi norma de cercetare?
- de ce nu aţi stimulat păstrarea tinerelor elite româneşti, printr-un procent mai mare de finanţare a proiectelor
derulate prin UEFISCDI (de exemplu pentru competiţia Tinere Echipe 2014 vor fi finanţate doar 10% din proiectele
de cercetare eligibile, deşi potrivit evaluărilor experţilor cel puţin 25% merită finanţate, în special cele cu punctaje
mai mari de 80, iar în forma sa iniţială din 2012 se dorea finanţarea a 30% dintre proiectele evaluate/eligibile)?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
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Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Sprijin suplimentar pentru structurile de ordine publică din Suceava
Domnule Ministru,
Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul Judeţului Suceava au depus eforturi importante, mai
ales în ultimii doi ani, în scopul reducerii infracţionalităţii la nivelul Municipiului Suceava şi al Judeţului Suceava.
Cu toate aceste eforturi, nivelul ridicat de infracţionalitate depăşeşte capacităţile lucrătorilor Ministerului Afacerilor
Interne, având în vedere şi faptul că Suceava este judeţ de frontieră, iar riscurile sunt mai numeroase. S-au
intensificat, aşadar, înşelăciunile (cea mai frecventă fiind aşa-numita metodă „accidentul”), jafuri, furturi din
locuinţe, infracţionalitate tranfrontalieră, şi, poate cel mai periculos, organizarea infractorilor în adevărate grupări,
bine organizate local. Chiar în urmă cu doar câteva zile, lucrătorii M.A.I. au reuşit să destructureze o astfel de
grupare infracţională (denumită „Dan Americanu”), specializată în jafuri, furturi, tâlhării, posesie ilegală de arme,
infracţiuni transfrontaliere, în care majoritatea membrilor grupării infracţionale sunt urmăriţi la nivel european. Chiar
dacă toţi cetăţenii apreciază şi sprijină activitatea lucrătorilor M.A.I., este de domeniul evidenţei că aceştia au nevoie
de sprijin suplimentar, chiar şi temporar, pentru a reduce infracţionalitatea în judeţ şi municipiul reşedinţă.
Cunoscând faptul că răspundeţi cu maximă promptitudine la problemele care ţin de ordinea publică şi securitatea
cetăţeanului român, vă rog, domnule Viceprim-ministru, să precizaţi dacă este posibilă suplimentarea/dislocarea,
chiar şi temporară, a unor resurse specifice (umane şi logistice) la nivelul Municipiului/Judeţului Suceava, pentru a
sprijini eforturile de eradicare a infracţionalităţii locale.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Evaluarea şcolilor doctorale din România
Stimate Domnule Ministru Sorin Cîmpeanu,
Legea Educaţiei Naţionale (Art. 158) prevede faptul că fiecare şcoală doctorală trebuie evaluată pe baza
propunerilor comune ale ARACIS, CNCS şi CNATDCU. Fiecare şcoală doctorală trebuie să fie evaluată periodic,
din 5 în 5 ani. Până în acest moment nu avem o evaluare a performanţelor acestor instituţii de învăţământ.
Vă rog să răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
Când se va face evaluarea Şcolilor Doctorale?
2.
Care sunt criteriile după care se vor evalua IOSUD?
3.
Din ce motive evaluările nu au fost făcute până în acest moment?
Evaluarea şcolii doctorale trebuie făcută pe baza performanţei şcolii doctorale, iar finanţarea acestora trebuie
să vină în funcţie de poziţia în clasamentul realizat de către Minister.
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Rezultatele programelor de tipul “a doua şansă”
Stimate Domnule Ministru Sorin Cîmpeanu,
Conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică (INS), 27% dintre copiii care ar trebui să
frecventeze şcoala nu sunt cuprinşi în sistemul de educaţie. Adică - 700.000 de copii din România nu merg la şcoală.
Tot INS ne confirmă faptul că aproximativ 19.000 de copii (9%) au lipsit anul trecut de la clasa pregătitoare.
Vă solicit să răpundeţi la următoarele întrebări:
1. Există o analiză care să arate care sunt motivele pentru care aceşti copii nu sunt în instituţiile de
învăţământ?
2. Care sunt rezultatele programelor prevăzute prin LEN (Art. 344) de tip remedial pentru dobândirea
sau completarea competenţelor-cheie, inclusiv prin programe educaţionale de tip "A doua şansă" sau
prin programe de tip "zone de educaţie prioritară" pentru tinerii şi adulţii care au părăsit timpuriu
sistemul de educaţie ori care nu deţin o calificare profesională?
3. Care au fost cheltuielile anuale pentru aceste programe în parte?
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Pachet Minim de Servicii pentru şcolile din România
Stimată doamnă Ministru,
Stimate domnule Ministru,
Şomajul în UE a fost de 11,3% la sfârşitul anului 2014. iar în rândul tinerilor sub 25 de ani situaţia este de
două ori mai gravă. Ponderea şomerilor este de 23%.
În România avem o cifră record a şomajului în rândul tinerilor – unul din patru tineri nu-şi poate găsi un loc
de muncă. Iar 16% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani nu studiază şi nici nu urmează vreun
curs de formare profesională. Din păcate, rata abandonului şcolar în rândul tinerilor cu vârste între 15 şi 18 ani, la
nivel UE, este de 15%.
Vă solicit să-mi comunicaţi dacă ministerele pe care le conduceţi au în vedere susţinerea unui Pachet Minim
de Servicii pe baza căruia copiii să poată fi protejaţi şi să li se asigure dreptul la educaţie. Toţi copiii şi adolescenţii
au dreptul constituţional să poată merge la şcoală, să poată acumula cunoştinţele de care au nevoie în viaţă şi să aibă
acces la asistenţa medicală primară şi preventivă.
Pachet Minim de Servicii - înseamnă că fiecare comunitate (chiar fiecare şcoală) are nevoie de sprijinul a cel
puţin unui asistent social, a unui asistent medical şi a unui consilier şcolar.
Vă solicit să-mi comunicaţi care va fi impactul bugetar pentru un astfel de program şi dacă ministerele
responsabile au specialişti pentru a atrage fonduri europene în vederea punerii în practică a unui astfel de program.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Majorarea salariilor profesorilor
Stimate Domnule Ministru Sorin Cîmpeanu,
Salariile şi calitatea profesională a cadrelor didactice din învăţământul românesc au suferit schimbări
semnificative în ultimii ani. Momentan, salariul unui profesor debutant este de 1.133 de lei brut (830 de lei net), iar
cel al unui cadru didactic cu experienţă nu a atins, nici în 2015, limita decenţei. În plus, în şcoli este o lipsă acută de
personal de specialitate pentru învăţământul preşcolar şi primar din cauza rezultatelor foarte slabe la examenele de
titularizare şi definitivat. Ca urmare a acestor evenimente, dumneavoastră propuneţi o reformă a salariilor din
învăţământ.
Ar fi necesar deci, domnule ministru, să răspundeţi urmatoarelor întrebări:
 Care sunt criteriile de performanţă ce stau la baza acestor măriri salariale?
 Care este impactul acestor creşteri la nivel bugetar?
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Impact bugetar pentru iniţiativa legislativă privind finanţarea programului Şcoală după Şcoală - Pl-x nr.
472/2015
Stimate Domnule Ministru Eugen Teodorovici,
Pl-x nr. 472/2015 propune emiterea unor tichete de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru copiii de până
în clasa a IV-a, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul "şcoală după şcoală".
Măsura vine în sprijinul părinţilor şi îi încurajează pe aceştia să nu-şi abandoneze locul de muncă. În plus,
vedem acest demers, ca o investiţie în viitorul copilului. Valoarea tichetului pe care am propus-o este stabilită în
funcţie de indicatorul social de referinţă şi se indexează anual cu indicele de inflaţie(0,4 ISR lunar/copil). El
reprezintă un ajutor pentru fiecare elev şi cuantumul acestuia va acoperi, integral sau parţial, costurile şcolii sau ale
organizaţiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de copii, după finalizarea lecţiilor (conform art. 58 alin. (2) din
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011).
Vă solicit să transmiteţi Parlamentului impactul bugetar pentru această iniţiativă legislativă.
Vă solicit răspuns în scris.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Strategia ministerului privind învăţământul cu profil silvic
Stimate domnule Ministru,
După cum bine ştim, protecţia mediului şi implicit protecţia şi dezvoltarea fondului forestier sunt proiecte
asumate de către ţara noastră în faţa Uniunii Europene.
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În acest sens, vă rog, domnule Ministru să aveţi amabilitatea de a-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
- care este strategia ministerului pe care îl conduceţi în privinţa învăţământul cu profil silvic, atât în domeniul
preuniversitar cât şi în cel universitar;
- care sunt instituţiile de învăţământ cu profil silvic, autorizate şi acreditate până în prezent la nivel naţional,
atât pentru domeniul preuniversitar cât şi pentru cel liceal.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Instituţii de învăţământ preuniversitar din mediul rural, fără aviz sanitar de funcţionare
După cum probabil ştiţi, stimate domnule Ministru, în timp ce în Bucureşti unii dintre elevi vor avea, din
acest an şcolar, catalog digital, manuale digitale, table interactive electronice sau tablete, sute de copii din sate uitate
de lume învaţă în continuare în şcoli cu latrine şi se spală pe mâini în lighean.
Mai mult decât atât, peste 100.000 de elevi vor învăţa în anul şcolar 2015-2016 în 28.000 de clădiri care nu
au autorizaţie de funcţionare, mare parte din ele având, aşa cum am menţionat mai sus, probleme cu toaletele şi
racordarea la reţelele de apă potabilă.
În acest sens, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru cu rugămintea să-mi precizaţi situaţia instituţiilor
de învăţământ din mediul rural care nu au aviz sanitar de funcţionare, atât la nivelul judeţului Suceava cât şi la nivel
naţional şi ce măsuri veţi intreprinde pentru ca numărul acestora sa fie în cel mai scurt timp posibil diminuat.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii
Finanţarea restaurării monumentelor istorice şi arhitecturale
Stimate domnule Ministru,
Un important capitol al culturii noastre se referă la protejarea şi reabilitarea monumentelor istorice şi
arhitecturale. În judeţul Suceava există o serie de monumente istorice şi arhitecturale care fac parte din patrimoniul
cultural naţional, dar care nu au beneficiat până în prezent, de finanţarea necesară pentru a fi restaurate, riscând astfel
să intre într-o stare avansată de degradare.
În acest sens, vă rog, domnule Ministru să-mi precizaţi câte monumente istorice şi arhitecturale din judeţul
Suceava au beneficiat de finanţări pentru conservare şi restaurare în anul 2015, precum şi ce măsuri aveţi în vedere
pentru cele care nu au fost încă reabilitate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Şansa unui loc de muncă în România atât pentru tinerii de până în 20 de ani cât şi pentru persoanele trecute
de 45 de ani
Stimată Doamnă Ministru,
În România, piaţa muncii are, de foarte multă vreme, caracteristica unui cerc vicios. Adică, tinerii se plâng de
faptul că, neavând experienţă, nu pot ocupa un loc de muncă. Angajatorii, la rândul lor, se plâng că, deşi tinerii au
energia şi dorinţa necesară pentru a munci, aceştia nu pot asigura de la început productivitatea din cauza lipsei de
experienţă, iar pentru persoanele trecute de 45 de ani, a găsi ori a pierde un loc de muncă reperezintă un adevărat
coşmar.
Ţinând cont de cele descrise mai sus, vă rog, doamnă ministru să-mi precizaţi următoarele:
- care este nivelul absorbţiei tinerilor, cu vărste de până în 20 de ani, pe piaţa forţei de muncă din România în
anul 2015 şi punctual, la nivelul judeţului Suceava şi ce măsuri aveţi în vedere;
- care este nivelul absorbţiei persoanelor active, cu vârste de peste 45 de ani, pe piaţa forţei de muncă din
România şi punctual, la nivelul judeţului Suceava;
- ce măsuri aveţi în vedere pentru creşterea ratei absorbţiei pe piaţa muncii atât a tinerilor, cât şi a celor cu
vârste de peste 45 de ani.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Formele de sprijin pentru fermieri
Stimate domnule Ministru,
Mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a-mi prezenta care sunt formele de sprijin acordate
fermierilor în anul 2015, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul zootehnic, în condiţiile în care, anul 2015, până în
acest moment este considerat a fi cel mai secetos an de când se fac măsurătorile respective în ţara noastră.
De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi cuantumul subvenţiilor acordate până în acest moment fermierilor din
judeţul Suceava.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băişanu

