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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 28 septembrie –02 octombrie 2015)
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 28 septembrie
Dezbaterile politice „Ora Guvernului” de luni, 28 septembrie, au avut ca temă, conform solicitării Grupului
parlamentar al PNL, ”Stadiul implementării măsurilor asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea
Europeană – Capitolul Mediu”.
Guvernul a fost reprezentat de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, doamna Graţiela Leocadia
Gavrilescu, iar la dezbateri au participat deputaţii Varga Lucia Ana (Grupul parlamentar al PNL), Doina Pană
(Grupul parlamentar al PSD) şi Remus Cernea (neafiliat).
De asemenea, în plenul Camerei Deputaţilor au fost anunţate decizia domnului deputat Virgil Guran
(neafiliat) de a activa, începând cu data de 28 septembrie, în cadrul Grupului parlamentar al PNL şi Decizia Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor de sancţionare disciplinară a domnului deputat Merka Adrian Miroslav (Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale) prin diminuarea cu 10% a indemnizaţiei de deputat, pe timp de trei luni, pentru
încălcarea legislaţiei în materie privind conflictul de interese.
Şedinţa Parlamentului de marţi, 29 septembrie
Plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului reunite în şedinţă comună marti , 29 septembrie, a dezbătut şi a respins
cu 207 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă moţiunea de cenzură iniţiată de 183 senatori şi deputaţi .
În aceeaşi zi senatorii şi deputaţii au dezbătut şi adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea articolelor 21 şi 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 79/2015,
L 132/2015)– lege organică (293 voturi pentru, 31 abţineri şi 2 voturi împotrivă).
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 30 septembrie
Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut şi adoptat în şedinţa de miercuri, 30 septembrie, prin vot final,
următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
2.
3.

4.
5.

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 79/2015) –(265
voturi pentru şi 2 abţineri);
Proiectul de Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor (PL-x 568/2015) – lege ordinară –(266 voturi
pentru şi 4 abţineri);
Proiectul 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 (PL-x 511/2015) –
lege ordinară –(266 voturi pentru, un vot împotrivă şi 8 abţineri);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (PL-x 509/2015) – lege ordinară –
(265 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 10 abţineri);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea
susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului
Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PL-x 475/2015) –
lege ordinară (275 voturi pentru şi 2 abţineri);
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plăţii
contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale (PL-x 570/2015)
– lege ordinară (277 voturi pentru);
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea
privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015 (PL-x 539/2015) –
lege ordinară (275 voturi pentru şi 2 abţineri);
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat
Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe
de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (PL-x 536/2015) –
lege ordinară ( 278 voturi pentru);
9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte 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 (PL-x 538/2015) – lege ordinară (280 voturi pentru);
10. Proiectul 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 (PL-x 540/2015) – lege ordinară(280 voturi pentru);
11. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la
Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11
decembrie 1997 (PL-x 537/2015) – lege ordinară(277 voturi pentru);
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul
de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014 (PL-x 535/2015) – lege ordinară
(274 voturi pentru şi 2 abţineri);
13. Proiectul de Lege pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial
al României (PL-x 454/2015) – lege ordinară (278 voturi pentru şi o abţinere);
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a
Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
(PL-x 473/2015) – lege organică (277 voturi pentru şi o abţinere);
15. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
(Pl-x 432/2015) – lege
organică (274 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri);
Nu au întrunit numărul necesar adoptării:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice (Pl-x 507/2014) – lege organică (177 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 91 abţineri);

2. Proiectul 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 (PL-x 398/2013) – lege
organică (181 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 91 abţineri);
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 96 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale (Pl-x 455/2015) – lege organică (115 voturi pentru, 135 voturi împotrivă şi 13 abţineri),
iar Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x 431/2015) – lege organică
(164 voturi pentru, 86 voturi împotrivă şi 11 abţineri) nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere.
Totodată, deputaţii au respins Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea
judiciara (Pl-x 447/2015) lege organică (253 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 9 abţineri) şi au retrimis la comisiile
de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare:
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1. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului
(Pl-x 257/2015) – lege ordinară;

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale
(PL-x 377/2008) – lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2014 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 237/2015) – lege ordinară;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x
448/2015) – lege organică.
Termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, au fost adoptate tacit:

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de
Conturi (Pl-x 393/2015) – lege organică;

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x
403/2015) – lege organică;

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru modificarea art.39 alin.(7²) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale (PL-x 430/2015) – lege organică;
4. Propunerea legislativă pentru modificare si completarea Legii nr.215/2001 a adminstratiei publice locale (Plx426/2015)- lege organică.
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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 02 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1359

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

104

1) Dezbătute

499
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

426

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern

498
33
25
192
248
1
0
858
257
569
22
10

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
4) Desesizări

4
4
0
7

5) Retrase de iniţiatori

3

Cele 498 iniţiative legislative votate privesc:
167 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
70 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
33 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
64 proiecte de legi
331 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 02 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

890

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

104

1) Dezbătute

35
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

16

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

34
18
14
1
1
1
0
858
257
569
22
10
1
4
4
0

Cele 34 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
22 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
15 proiecte de legi
12 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. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de miercuri 30 septembrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

266
266

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
21

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

8
21
13
7
1

Retrimise la comisii

▪ Cele 21 iniţiative legislative votate privesc:
14 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi
7 propuneri legislative

0
4
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 28 septembrie –02 octombrie 2015)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 568/2015 - Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor

2.

PL-x 473/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2015 pentru
modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi văduvelor de război

3.

PL-x 511/2015 - 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 nuclearoelectrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru
gestionarea apei grele

4.

PL-x 509/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2015 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

5.

PL-x 475/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind
aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din
bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul sănătăţii

6.

PL-x 570/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2015 privind
aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale
Internaţionale

7.

PL-x 454/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al României

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

Pl-x 393/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia România,
republicată)

2.

Pl-x 403/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei
Naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia România,
republicată)
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3.

PL-x 430/2015 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi pentru
modificarea art.39 alin.(7²) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia România,
republicată)

4.

Pl-x 426/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia România,
republicată)

5.

PL-x 539/2015 - Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26
martie 2015

6.

Pl-x 447/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea
judiciară
Se comunică respingerea proiectului

7.

Pl-x 455/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale
Se comunică respingerea proiectului

8.

PL-x 536/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii
unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale membre, pe de o
parte şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé la 15 ianuarie 2009 şi la
Bruxelles la 22 ianuarie 2009

9.

PL-x 538/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic
preliminar între Côte 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

10.

Pl-x 432/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi
naţionale nr.1/2011

11.

PL-x 540/2015 - Proiectul 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

12.

PL-x 537/2015 - Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la
Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor
Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

13.

PL-x 535/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1
decembrie 2014

completarea Legii educaţiei
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III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă încetat:
1.

Pl-x 507/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 1 octombrie 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 63 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 16 sunt
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

8

71

79

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi
a plenului:
- la comisiile
0
permanente:
- înregistrate la
BP:
- pe ordinea de zi
a plenului:
- la comisiile
16
permanente:
- înregistrate la
BP :
16

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

16

ADOPTATE / RESPINSE

0
2
- transmise la Senat:
0
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

5
1
0

- transmise la Senat:
13
- respinse definitiv:
35
- în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:

0
0
7
0

50

13
63

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 01 octombrie 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

3

L
569/2014

PLx
510/2015
L
330/2015

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 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)
- Procedură de urgenţă: da

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.
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.

S - Adoptat pe
23.06.2015

CD - OZ Plen
MUN

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

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

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat depus
pe 29.09.2015
(521/R/ 2015)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

4

PLx
603/2015
L
357/2015

PLx
434/2015

5

L
258/2015

PLx
524/2011

6

L
616/2011

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

S - Adoptat pe
21.09.2015

CD - OZ Plen

- Caracter: organic
- 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

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)

INV

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.

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.

S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - OZ Plen
ECON i BUG

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat depus
pe 01.10.2015
(534/R/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat depus
pe 01.10.2015
(540R/ 2015)

Raport depus
pe 25.10.2012

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

7

L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2010 şi a contului general de 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

pe anul 2010.

2

Raport depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
203/2013

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

L
241/2013

PLx
428/2012

9

L
394/2012

10

L
546/2013

Stadiul

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.

Observaţii

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

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

Raport depus
pe 25.06.2014

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

11

L
547/2013

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

3

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

12

13

Nr. înreg.

PLx
235/2015
L
5/2015

PLx
398/2013
L
300/2013

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea
unor măsuri de eficientizare a sistemului de
gestionare a instrumentelor structurale.
(poz. I-b-8)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

14

15

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
592/2010
L
453/2010

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.54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.
(poz. I-b-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
11.03.2015

CD - OZ Plen

Suspendat
29.04.2015

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi
JUR MED

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.

S - Adoptat pe
02.04.2012

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.

S - Adoptat pe
14.10.2010

4

Observaţii

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

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

Suspendat
30.092015

TDR:

TDR:
22.11.2010

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
97/2013

16

L
21/2013

PLx
467/2014

17

18

19

L
492/2014

PLx
75/2015
L
718/2014

PLx
268/2015
L
6/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

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

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

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.236/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite
Condiţii şi restricţii privind efectuarea tranzacţiilor.
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-b-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

5

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

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - BUG
pt. raport

TDR:
07.04.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

20

21

L
501/2013

PLx
562/2015

Titlul proiectului de lege
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
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
S - Adoptat
25.02.2014

Observaţii
pe

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

TDR:
27.05.2015

TDR:
01.10.2015

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

22

PLx
563/2015

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

23

PLx
608/2015
L
332/2015

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

S - Adoptat pe
21.09.2015

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

CD - BUG
pt. raport

6

TDR:
01.10.2015

TDR:
06.10.2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
656/2011

25

26

L
531/2011

PLx
239/2014
L
192/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

- 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

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 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

Stadiul

Observaţii

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

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

PLx
465/2014
L
495/2014

PLx
537/2014

28

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

29

30

PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
566/2015
L
349/2015

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele S - Adoptat pe
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 05.02.2015
(poz. I-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
S - Adoptat pe
Proiect de lege privind modalitatea de gestionare a
01.09.2015
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje.
CD - Retrimisă
Crearea cadrului legal unitar privind gestionare a
(poz. I-a-4)
pe 23.09.2015 la
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje.
- Procedură de urgenţă: nu
MED şi IND
- Iniţiator: Guvern
pt. raport
- Cameră decizională: CD
suplimentar
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TDR:
16.02.2015

TDR:
30.09.2015

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
162/2014

32

33

L
21/2014

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

34

L
546/2014

Observaţii

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

TDR:
13.02.2013

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

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.

9

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

Nr.
crt

35

36

37

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
405/2015

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)

L
138/2015

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
126/2014
L
2/2014

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
11.05.2015

CD - AGRI pt.
raport

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
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 18.09.2012 - Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport
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
23.06.2014 mijloacelor de publicitate.
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
ADMIN
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

TDR:
03.06.2015

TDR:
25.09.2012

TDR:
25.06.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

38

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

10

Nr.
crt

39

40

41

42

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
607/2015
L
334/2015

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
186/2014
L
699/2013

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul de reglementare
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.

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

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
16.09.2015

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

CD - MED
pt. raport

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

11

Observaţii

TDR:
18.06.2015

TDR:
06.10.2015

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

43

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
210/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora. (poz. I-b-20)

L
16/2015

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

44

45

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
377/2011
L
10/2011

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 Guvernului
nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul punerii de acord a
dispoziţiilor actului normativ de bază cu actele juridice ale
Uniunii Europene în materie.

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.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
04.03.2015

CD - MUN şi
TRSP
pt. raport

TDR:
26.03.2015

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

Nr.
crt

46

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
593/2015

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)

L
302/2015

Obiectul de reglementare

Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea tranziţiei
de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală
terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel
naţional.

Stadiul

Observaţii

CD - CULT şi
INFOCOM
pt. raport comun
S -

TDR:
06.10.2015

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

47

PLx
96/2014
L
658/2013

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

48

PLx
17/2015
L
599/2014

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

între statele membre.

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.
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17.03.2014

S - Adoptat
05.02.2015

pe

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

Nr.
crt

49

50

Nr. înreg.

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
122/2015
L
592/2014

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

Obiectul de reglementare
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.
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Stadiul

S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

Observaţii

pe
TDR:
03.06.2015

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
522/2010
L
509/2010

PLx
521/2011
L
660/2011

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
urgenţă 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.

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.

15

Observaţii

TDR:
24.03.2015

Înscris pe
ordinea de zi

Înscris pe
ordinea de zi

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
81/2013

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.

L
99/2013

PLx
530/2015

5

L
511/2015

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

6

PLx
578/2014
L
494/2014

PLx
438/2015

7

L
185/2015

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

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)
- Caracter: ordinar
- 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.
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.
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Stadiul
CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

CD

- Adoptat pe
09.09.2014
S - Adoptat de Senat pe
21.09.2015

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD - Adoptat pe
09.09.2014

S - Adoptat pe
27.05.2015
CD - Adoptat pe
09.09.2014

Observaţii

TDR:
07.05.2013

La promulgare
din data de
25.09.2015

La promulgare
din data de
17.09.2015

La promulgare
din data de
21.09.2015

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
439/2015

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)

L
186/2015

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

La promulgare
din data de
21.09.2015

Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de
asigurare şi reasigurare.

S - Adoptat pe
01.09.2015
CD - Adoptat pe
23.09.2014

La promulgare
din data de
30.09.2015

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

9

10

PLx
567/2015
L
298/2015

PLx
454/2015
L
592/2014

PLx
511/2015

11

L
331/2015

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

şi
şi

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

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, 09.06.2015
- Caracter: ordinar
republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât CD - Adoptat pe
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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)

aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în
Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual.

30.09.2014

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.

S - Adoptat pe
23.06.2015

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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CD - Adoptat pe
30.09.2014

Nr.
crt

12

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

Observaţii

CD - Adoptat pe
30.09.2014
S-

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia

13

PLx
568/2015
L
300/2015

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia Autorităţii de Supraveghere Financiară un set de
instrumente pentru a interveni într-un stadiu incipient în S - Adoptat pe
asigurătorilor. (poz. I-a-2)

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
362/2015

cazul unui asigurator aflat în dificultate, pentru a se
garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice
critice, reducând astfel impactulsituaţiei de dificultate al
acestuia asupra pieţei asiguratorilor şi a sistemului
financiar în general.

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

01.09.2015
CD - Adoptat pe
30.09.2014

(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 - EC, BUG I TRSP
pt. raport comun

CD -

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

raport favorabil

Nr.
crt

2

Nr. înreg.

L
363/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

Stadiul

S - EC I TRSP
pt. raport comun

Observaţii

raport favorabil

CD -

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

3

L
364/2015

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 - TRSP
pt. raport

CD -

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

4

L
365/2015

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 - MED
pt. raport

CD -

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

5

L
354/2015

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 - EC şi MED
pt. raport comun

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

CD -

19

raport favorabil

raport –
favorabil cu
amendamente

TDR:
24.09.2015

Nr.
crt

6

7

Nr. înreg.

L
355/2015

L
361/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 - JUR
pt. raport

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

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 - BUG
pt. raport

CD -

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

8

L
356/2015

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 - Adoptat pe
28.09.2015

CD -

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

9

10

L
358/2015

L
359/2015

Stadiul

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

S - DROM
pt. raport

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

CD -

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

S - BUG
pt. raport

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

CD -

20

Observaţii

TDR:
24.09.2015

raport –
favorabil cu
amendamente

Trimis la
Camera
Deputaţilor pt.
dezbatere

TDR:
24.09.2015

TDR:
08.09.2015

Nr.
crt

11

12

13

Nr. înreg.

L
360/2015

PLx
1/2014
L
169/2014

L
292/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

S - BUG
pt. raport

- 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 -

15

L
352/2014

L
689/2014

Observaţii

TDR:
08.09.2015

TDR:
12.03.2014

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

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

14

Stadiul

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

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 -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Înscris pe
ordinea de zi

TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
541/2015

Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul financiar.
(poz. I-a-9)

L
505/2015

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

Obiectul de reglementare
Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii
Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere
Financiară un set de instrumente pentru a interveni întrun 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.
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Stadiul

S - BUG
pt. raport

CD -

Observaţii

raport –
favorabil cu
amendamente

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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CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2015
săptămâna 28 septembrie –02 octombrie 2015

G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 2 octombrie 2015 )
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 29 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 28 avize.
Cele 29 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

13
16

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

4
0
25

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 568 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 39 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 2124 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

541



rapoarte suplimentare

134

107

65



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

628

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 28septembrie - 02 octombrie 2015
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.434/2015

1

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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 –
raport comun cu comisia pentru buget
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare
(540/R din 01.10.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 52 parlam.
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru transporturi

22.09.2015

Raport de respingere
(576/RS din
29.09.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale – raport comun cu comisia pentru
administraţie

1 dep.
respinsă
de Senat

22.09.2015

Raport de respingere
(527/R din 29.09.2015)

Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea
finanţelor publice – raport comun cu comisia pentru administraţie

1 parlam.
respinsă
de Senat

22.09.2015

Raport de respingere
(528/R din 29.09.2015)

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 –
raport comun cu comisia pentru politică economică
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

22.09.2015

Raport de adoptare
(540/R din 01.10.2015)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.549/2013

Plx.423/2015

Plx.424/2015

PLx.434/2015
4

Denumirea proiectului

5

Plx.575/2015

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(541/R din 01.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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 - raport comun cu comisiile pentru agricultură şi pentru
mediu

Guvern
adoptat de
Senat

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(529/R din 30.09.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa 52 parlam.
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru buget

18.09.2015

Raport de respingere
(576/RS din
29.09.2015)

7 parlam.
respinsă
de Senat

16.09.2015

Raport de respingere
(525/R din 29.09.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008
– Codul silvic – raport comun cu comisia pentru mediu

11 parlam.
respinsă
de Senat

02.09.2015

Raport de respingere
(523/R din 29.09.2015)

Propunere legislativă pentru
contabilităţii nr.82/1991

completarea

art.27

din

Legea

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.398/2013
1

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.549/2013

Plx.278/2015

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.518/2015

PLx.398/2013
2

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 - raport comun cu comisiile pentru industrii şi pentru
mediu

Guvern
adoptat de
Senat

22.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(529/R din 30.09.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă – raport comun cu
comisia juridică

6 parlam.
respinsă
de Senat

22.09.2015

Raport de respingere
(526/R din 29.09.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale – raport comun cu comisia pentru
buget

1 dep.
respinsă
de Senat

16.09.2015

Raport de respingere
(527/R din 29.09.2015)

Propunere legislativă pentru creşterea transparenţei în utilizarea
finanţelor publice – raport comun cu comisia pentru buget

1 parlam.
respinsă
de Senat

16.09.2015

Raport de respingere
(528/R din 29.09.2015)

Proiect de Lege privind stimularea participării la învăţământul 19 parlam.
preşcolar al copiilor provenind din familii dezavantajate – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru muncă

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(531/R din 30.09.2015)

29.09.2015

Raport de respingere
(264/RS din
01.10.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.401/2015

Plx.423/2015

Plx.424/2015

PLx.548/2015

Plx.208/2015

Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 11 parlam.
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia respinsă
de Senat
pentru muncă

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008
– Codul silvic – raport comun cu comisia pentru agricultură

11 parlam.
respinsă
de Senat

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 - raport comun cu comisiile pentru industrii şi pentru
agricultură

16.09.2015

Raport de respingere
(523/R din 29.09.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

24.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(529/R din 30.09.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.388/2013

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată

61 parlam.
respinsă
de Senat

24.09.2015

Raport de respingere
(488/RS din
29.09.2015)

Plx.505/2014

Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii

10 parlam.
respinsă
de Senat

24.09.2015

Raport de respingere
(520/R din 29.09.2015)

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

Guvern
adoptat de
Senat

24.09.2015

Raport de adoptare
(521/R din 29.09.2015)

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(531/R din 30.09.2015)

22.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(532/R din 30.09.2015)

Plx.518/2015

PLx.398/2013
2

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.510/2015

PLx.548/2015
PLx.456/2014

5

Proiect de Lege privind stimularea participării la învăţământul 19 parlam.
preşcolar al copiilor provenind din familii dezavantajate – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru administraţie
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 11 parlam.
pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 14 parlam.
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 8 parlam.

PLx.96/2015
PLx.197/2015
PLx.198/2015
Plx.240/2015

6

Plx.208/2015

precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 18 parlam.
privind venitul minim garantat – prioritate legislativă
adoptate
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind de Senat
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri
Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 11 parlam.
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia respinsă
de Senat
pentru administraţie

29.09.2015

Raport de respingere
(264/RS din
01.10.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

44 parlam.
Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
respinsă
dietetician
de Senat

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(401/RS din
29.09.2015)

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.188/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.325/2015

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

37 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(535/R din 01.10.2015)

PLx.462/2015

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă
împotriva cancerului de sân

14 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(536/R din 01.10.2015)

PLx.464/2015

Proiect de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei
împotriva cancerului

1 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(537/R din 01.10.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordinul
Ministrului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(538/R din 01.10.2015)

Plx.467/2015

6

Plx.520/2015

4 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(539/R din 01.10.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
13 parlam.
Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(533/R din 01.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport – prioritate
legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(534/R din 01.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu
comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(530/R din 30.09.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui mecanism de
donaţii benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv
31 parlam.
în dotarea logistică a MApN – raport comun cu comisia pentru
apărare

22.09.2015

Raport de respingere
(519/R din 28.09.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind
organizarea judiciară

28.09.2015

Raport de respingere
(522/R din 29.09.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din
Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.505/2015

PLx.603/2015

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.315/2015

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.443/2015

Plx.447/2015

Denumirea proiectului

1 dep.

3

4

Plx.401/2015

PLx.315/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă – raport comun cu
comisia pentru administraţie

6 parlam.
respinsă
de Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe – raport comun cu
comisia pentru cultură

22.09.2015

Raport de respingere
(526/R din 29.09.2015)

1 parlam.
adoptat de
Senat

22.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(530/R din 30.09.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui mecanism de
donaţii benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv 31 parlam.
în dotarea logistică a MApN – raport comun cu comisia juridică

16.09.2015

Raport de respingere
(519/R din 28.09.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.395
din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a
serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de
voluntariat

29.09.2015

Raport de respingere
(524/R din 29.09.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.443/2015

Plx.507/2015

Denumirea proiectului

1 parlam.

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.384/2015

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

228
parlam.

Plx.79/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.21 şi 24 din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

1 dep.

Data
dezbaterii

Observaţii

08.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(14/RCS din
29.09.2015)

28.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(22/RC din 28.09.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

Inaugurarea unui sistem naţional de irigaţii, cheia relansării economice a României
La începutul acestei săptămâni am participat, alături de ministrul Agriculturii Daniel Constantin,
reprezentanţi ai instituţiilor locale, din sectorul agricol şi numeroşi fermieri din judeţul Constanţa şi din ţară, la
recepţia finală a primului sistem de irigaţii cu alimentare din Canalul Dunăre-Marea Neagră, implementat de
Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii din comuna Agigea. Proiectul, unic în România, a fost realizat cu
finanţare europeană, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, valoarea investiţiei ridicându-se la
1,3 milioane de euro.
Practic, o staţie de pompare modernă, dotată cu trei pompe de mare randament, va trimite apa spre
instalaţiile de udare din câmp, printr-o conductă de 9 kilometri şi va deservi 1.000 de hectare de teren de grâu, soia,
porumb, lucernă, coriandru sau rapiţă. Datorită modului în care a fost concepută, noua staţie de pompare va asigura
apa la un preţ redus cu 50% faţă de sistemul de irigaţii tradiţional, iar investitorii sunt încrezători că vor avea
producţii cu 40% mai mari, mai calitative şi mai sigure.
Este de admirat insistenţa cu care producătorii din Agigea s-au zbătut cu tenacitate şi răbdare, mai bine de
cinci ani, pentru ca proiectul lor să devină realitate. După un an extrem de secetos, cu repercursiuni grave asupra
producţiei din cultura mare la nivelul întregii ţări, investiţia lor vine să întărească ideea că România are nevoie
urgent de un sistem naţional de irigaţii.
În ultimii 15 ani, seceta şi calamităţile naturale au provocat în agricultură pagube estimate la aproximativ
două miliarde de euro. În tot acest timp, refacerea sistemului de irigaţii a rămas, din păcate, o simplă strategie. În
prezent, la nivel naţional, doar 10% din terenul agricol este irigat. Cu un sistem de irigaţii funcţional, performanţele
din 2011, atunci când agricultura a contribuit cu 0,7-0,8% la creşterea economică de 2,5%, ar fi depăşite în mod
constant, iar Produsul Intern Brut ar avea un plus de 3%. Aceasta este cheia relansării economice a României, iar
primul pas constă în creşterea productivităţii la hectar, prin refacerea sistemului de irigaţii. Fermierii din Agigea au
arătat că se poate! Cu astfel de exemple, România are şansa să redevină „grânarul Europei”!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
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Universitatea din Cernăuţi, la 140 de ani de înaltă viaţă academică
Stimate Domnule Preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Chiar în aceste momente, când gândurile noastre se îndreaptă spre Cernăuţi, la Universitatea Naţională
“Yurii Fedkovici” au început şi se desfăşoară manifestările închinate împlinirii a 140 de strălucită istorie academică.
Înfiinţată în anul 1875, de către Împăratul Franz Josef, Universitatea cernăuţeană a reprezentat, încă de
atunci, un reper cultural şi educaţional european, fiind un templu al intelectualităţii de vârf la altarul căruia au venit
să ia Lumină numeroşi oameni de seamă.
Cu doar trei facultăţi la început, Filosofie, Teologie Ortodoxă şi Drept, purtând numele Regelui Carol I după
Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, Universitatea din Cernăuţi a devenit, în perioada 1920-1940, una dintre cele mai
puternice instituţii educaţionale româneşti.
Începând cu 1989, Universitatea ia numele renumitului scriitor şi exponent al Renaşterii naţionale
ucrainene, Yurii Fedkovici, devenind Universitate de rang naţional. Cele 16 facultăţi, peste 900 de cadre didactice,
peste 16.000 de studenţi la fizică, politehnică, matematică, chimie, biologie, filologie, istorie, limbi străine,
geografie, economie, pedagogie, drept, filosofie şi teologie, 5 centre de cercetare, o bibliotecă ce conţine peste 2,5
milioane volume, 14 clădiri, o Grădină Botanică, o Grădină Zoologică, un Muzeu, o editură cu tipografie reprezintă
doar o parte din averea acestui loc de veche spiritualitate dar şi de dinamism modern, specific instituţiilor formatoare
de oameni ai viitorului. Departamentul de Filologie clasică şi română asigură, alături de recent înfiinţatul Lectorat de
limbă română, predarea limbii române şi transmiterea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti.
După 1990, unul dintre primele parteneriate internaţionale a fost semnat între Universitatea din Cernăuţi şi
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava. De atunci, această înfrăţire a devenit una emblematică pentru mediile
academice din cele două ţări. Mi-am dedicat o importantă parte a carierei mele academice acestui înalt ideal de
apropiere între cele două universităţi, Universitatea suceveană fiind urmaşă a Universităţii din Cernăuţi. Cu emoţie
îmi amintesc astăzi că, în urmă cu exact 10 ani, în 2005, deveneam, prin titlul de Doctor Honoris Causa, membru al
comunităţii academice din Cernăuţi. Şcoala de Vară Suceava-Cernăuţi, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale
Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, itinerant la Suceava, Chişinău şi Cernăuţi sunt doar două dintre punţile pe care leam construit între cele două instituţii academice.
Stimaţi Colegi, într-o perioadă de mari incertitudini privind relaţiile internaţionale în Europa dar şi în lume,
există o componentă a acestora care poate să ne ofere soluţii de înţelegere între oameni şi naţiuni: colaborarea
interuniversitară şi diplomaţia academică. În acest sens, aniversarea a 140 de ani de existenţă a Universităţii din
Cernăuţi capătă o importanţă deosebită. De aceea, Stimaţi Colegi Parlamentari, Vă invit, în semn de respect, să-i
recunoaştem activitatea meritorie şi rolul său istoric.
Urez La mulţi şi fructuoşi ani academici prestigioasei universităţi cernăuţene.
Deputat
Sanda-Maria Ardeleanu
***
Deschiderea anului universitar 2015
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Azi începe anul universitar 2015-2016. Cu mai puţini studenţi decât acum zece ani. Cu universităţi de stat
mai sărace, unele la limita de jos a supravieţuirii – iar universităţile private nu o duc nici ele mai bine.
Se deschide un an şcolar în care primul ministru se va duce în faţa studenţilor pentru a le vorbi despre
atenţia pe care guvernul pe care îl conduce o acordă învăţământului universitar, cercetării şi inovării. Probabil o va
face în cadrul unei vizite la o universitate prietenoasă, unde nimeni nu îl va întreba despre plagiatul de care se face
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vinovat, plagiat care întinează nu doar persoana plagiatorului, ci şi sistemul care acceptă, încă, această pată pe
onoarea învăţământului superior românesc.
Desigur, şi ministrul Afacerilor Interne le va vorbi studenţilor la acest început de an universitar - cel mai
probabil studenţilor dintr-o instituţie de învăţământ superior militară. Le va vorbi despre onoare, cinste, credinţă,
interes naţional. Nu va sufla o vorbă despre propria lucrare de doctorat, plagiată – şi nici despre cele câteva lucrări
de doctorat coordonate de către domnia sa, plagiate şi ele.
Trăim, din păcate - iar ziua de marţi şi votul asupra moţiunii de cenzură ne-au demonstrat-o încă o dată - o
epocă în care trăsătura de unire a liderilor alianţei care guvernează destinele acestei biete ţări sunt minciuna
instituţionalizată, plagiatul, banii murdari şi dosarele penale.
Astfel încât, în ciuda acestei zile care marchează un început, iar începuturile ar trebui să fie optimiste, esunt
trist. Sunt trist în aceste momente, gândindu-mă la starea învăţământului românesc, dar şi la starea societăţii care îi
dă naştere, conţinut şi culoare. Sunt trist, dar nu fără nădejde. Astfel încât urez celor care azi intră cu emoţie în sălile
de cursuri şi de seminar ale universităţilor să aibă parte, chiar înainte de terminarea anului universitar, de o atmosferă
din care miasma urât mirositoare a imposturii intelectuale şi morale, cocoţate ambele la cel mai înalt vârf al statului
românesc, să fi dispărut. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Deputat
Radu Zlati
***
Guvernul PSD nu are o strategie energetică naţională
Stimaţi colegi,
Constat faptul că Executivul de la Bucureşti nu are încă o strategie energetică naţională, care să fie parte la
strategia viitoarei Uniuni Energetice Europeane. Guvernul controlat de PSD nu a venit în Parlament pentru a ne
prezenta măcar principiile unei astfel de strategii. Teze precum îmbunătăţirea eficienţei energetice, încurajarea
obţinerii energiei pe baza resurselor regenerabile, susţinerea activităţilor de cercetare în domeniul energiei, atenuarea
impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător, utilizarea raţională a resurselor energetice
primare nici măcar nu au fost enunţate de premierul Victor Ponta.
Doamnelor şi domnilor,
Secolul XXI relevă dependenţa economiilor lumii de resursele energetice, iar lupta pentru resurse domină
geopolitica actuală. Rolul sectorului energetic pentru societate este indispensabil. Energia este un domeniu de
importanţă strategică pentru forţa politică a unui stat şi pentru modul cum îşi construieşte politica externă şi relaţiile
cu partenerii.
Intersele contemporane sunt transformate de cele mai multe ori în rivalităţi geopolitice şi geostrategice.
Accesul diferitelor state la resursele energetice sau restricţia altora alături de problemele adiacente (controlul pieţelor,
rutelor; securitatea transporturilor) determină transformarea acestora în obiecte de dispută pentru desfăşurarea unei
anumite categorii de conflicte. La o examinare atentă a zonelor de fricţiune sau convergenţă a intereselor, acestea pot
fi reperate în zonele cu resurse energetice. Existenţa resurselor în acele zone le transformă în puncte strategice.
Categoria conflictelor asimetrice este cea mai elocventă, fiind cunoscut tipul clasic de „şantaj” când un stat mai
puternic dispune de toată gama de metode şi mijloace de a crea vulnerabilităţi unui stat mai slab.
Nu am văzut- dragi colegi- până acum soluţii din partea Guvernului Ponta, astfel încât România să nu intre
în categoria statelor stabe din punct de vedere energetic. România are încă o autonomie din punct de vedere
energetic, însă... această situaţie nu este valabilă şi pe termen lung, resursele fiind şi ele limitate. De aceea este
nevoie ca în strategia energetică naţională resursele regenerabile să fie o prioritate. Invit astăzi Guvernul să ne
prezinte viziunea sa în privinţa evitării unor astfel de vulnerabilităţi...
Uniunea Europeană se pregăteşte pentru a deveni autonomă din punct de vedere energetic faţă de alte state
din afara ei, iar România trebuie să facă faţă acestei provocări. UE a lansat conceptul de Uniune Energetică pentru a
reduce dependenţa statelor membre de furnizorii unici de energie.
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De ce se doreşte crearea unei Uniunii Energetice? Răspunsul vine în contextul transformărilor geopolitice şi
geostrategice. Sistemul şi politica europeană de energie au nevoie de o resetare care să asigure o energie durabilă,
accesibilă şi la un preţ eficient pentru toate statele membre. UE este cel mai mare importator de energie din lume,
asigurându-şi din surse externe 53% din necesarul de energie, la un cost anual de circa 400 miliarde euro; 6 state
membre ale UE sunt dependente de un furnizor extern unic pentru toate importurile lor de gaze, sunt doar câteva
elemente privind situaţia energetică a UE.
Fiecare stat membru UE a trecut la conjugarea eforturilor atât în plan intern, prin consolidarea pieţei interne de
energie, cât şi în plan extern prin dialoguri susţinute cu ţări terţe producătoare de energie. Dezvoltarea capacităţii
energetice a României şi consolidarea prezenţei ei în plan regional sau european trebuie asociate, prin eforturi
semnificative pe termen scurt, cu dezvoltarea şi consolidarea pieţei de energie naţională, dar şi de asigurarea
interconectărilor transfrontaliere.
România trebuie să se implice activ în edificarea conceptului de Uniune Energetică Europeană. Mai mult decât atât
Guvernul trebuie să îşi îndrepte atenţia către:

participarea activă la noile coridoare de transport energetic;

promovarea Mării Negre atât ca spaţiu potenţial sau real de resurse energetice cât şi ca spaţiu strategic de
tranzit;

materializarea proiectului AGRI (Azerbaidjan – Georgia – România) şi transformarea ţării noastre în coridor
strategic de transport a gazului spre UE;

menţinerea Republicii Moldova în „sfera” energetică a UE prin interconectarea energetică cu România;

promovarea conceptului de diplomaţie energetică.
Stimaţi colegi, bunăstarea societăţii umane este dependentă, în primul rând, de accesul la resurse şi de modul
cum sunt gestionate acestea. Guvernul lui Victor Ponta se pare că nu ţine cont de toate acestea, dând dovadă încă o
dată de iresponsabilitate faţă de români.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
”Zero” absorbţie a fondurilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Stimaţi colegi,
Vreau să vă supun atenţiei o situaţie care este deosebit de gravă, dar pe care coaliţia de guvernare încearcă
să ne-o prezinte ca pe o mare realizare.
Sunt aproape doi ani de când Uniunea Europeană a intrat în alt exerciţiu financiar, timp în care România nu a
reuşit să demareze niciun proiect, să facă vreo plată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 20142020. Este ”zero” absorbţia fondurilor UE pentru perioada de alocare 2014-2020.
Cu toate acestea, coaliţia de guvernare ne anunţă că PNDR este cel mai avansat program pe care România îl
derulează cu fonduri europene. De unde se poate trage concluzia că lucrurile merg foarte prost pe toate direcţiile de
acţiune.
Programul, chiar dacă nu a dat rezultate în agricultură, a fost foarte bun ca să servească intereselor politice
ale coaliţiei de guvernare. A avut parte de două lansări oficiale, în prezenţa premierului Victor Ponta, una în mai
2014 şi alta în martie 2015, când PNDR nici măcar nu fusese aprobat de Comisia Europeană. Dar era nevoie ca
beneficiarii să priceapă cine le dă bani şi, în consecinţă, unde trebuie să pună ştampila de vot.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat cu mândrie că, într-o jumătate de an, a
primit peste 2.700 de cereri de finanţare prin PNDR 2014-2020, în valoare de circa 320 milioane de euro. Numai că
peste 60% sunt proiecte pentru instalarea tinerilor fermieri, cu o valoare maximă de 50.000 de euro, ce implică unele
dintre cele mai simple documentaţii. Dar nici aşa nu s-a făcut nimic pentru promovarea proiectelor, iar beneficiarii
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nu au reuşit să primească niciun ban. De altfel, ar fi fost imposibil să demareze vreun proiect, pentru că Ministerul
Agriculturii tot modifică ghidurile de finanţate, astfel că beneficiarii nu ştiu cum trebuie să arate proiectele lor.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ar fi trebuit să meargă fără niciun fel de probleme.
România are o experienţă de aproape 15 ani în derularea proiectelor în agricultură. În anul 2000, a debutat celebrul
program de preaderare SAPARD, după care a urmat PNDR 2007-2013, astfel că acum nu se poate spune că nu ştim
cum trebuie să procedăm.
De aceea, consider că întârzierile de care avem parte sunt rezultatul direct al incompetenţei guvernanţilor.
Întârzierile de acum o să ne coste foarte mult în 2020. Nu vom avea timp să terminăm proiectele, iar banii pe
care ar trebui să-i primim de la Uniunea Europeană se vor pierde. Impactul asupra dezvoltării agriculturii este greu de
calculat acum, dar premisele sunt dintre cele mai sumbre. Avem exemplul PNDR 2007-2013, unde proiectele au fost
reziliate pe bandă rulantă de la începutul acestui an. Premierul Victor Ponta şi ministrul Agriculturii Daniel
Constantin au dat vina pe întârzierile de ani în demararea proiectelor şi pe incapacitatea foştilor oficiali de a
coordona derularea PNDR. Acum ne aflăm exact în aceeaşi situaţie.
Partidul Naţional Liberal din care fac parte a atras atenţia de mai multe ori asupra situaţiei grave cu care se
confruntă agricultura, tocmi din cauza lipsei capacităţii Guvernului, a Ministerului Agriculturii de a promova politici
adecvate şi de a le implementa. Şi PNL va continua să facă presiuni ca lucrurile să se îndrepte, pentru că riscul ca
fermierii să rămână fără banii de la Uniunea Europeană este uriaş.
Deputat
Costel Şoptică
***

Prin prezenta declaraţie politică, doresc să revin asupra unui aspect deosebit de important, care priveşte
cetăţenii care locuiesc în zona Văii Mureşului Superior şi anume modalitatea de elaborare a Regulamentului
Parcului Natural Defilelul Mureşului Superior şi a siturilor Natura 2000- ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii
Giurgeului, ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior, ROSCI0019 Călimani-Gurghiu, ROSCI0113 Mlaştina după
Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor şi ROSCI0279 Borzont.
În data de 28 mai 2015 am adresat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor , doamnei ministru Graţiela
Gavrilescu o întrebare care priveşte aspectul de mai sus amintit. În sprijinul acestei solicitări de verificare a modului
în care Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, în calitate de administrator al Parcului Natural Defileul Mureşului
Superior, încalcă în mod evident obligaţiile ce îi revin în ceea ce priveşte administrarea acestui parc, am ataşat
nenumărate sesizări şi petiţii primite de la primarii şi aleşii locali din circumscripţia în care se află colegiul pe care
am fost ales însă răspunsul dat de către minister a fost unul total nemulţumitor. Este o mare problemă dacă
reprezentanţii statului tratează în acest mod o solicitare pertinentă a unor cetăţeni români şi autorităţi locale, care se
referă strict la modul în care anumite entităţi juridice le hotărăsc viitorul lor.
Reiterez faptul că toate aceste reglementări prevăzute în proiectul de Regulament prezentat spre dezbatere
sunt, în opinia mea, abuzive, ilegale şi îngrădesc în mod grav dreptul la proprietatea personală .Totodată sunt în
contradicţie întocmai cu obiectivele specifice enumerate în articolul 2 alin 2 din Regulament, cum ar fi : menţinerea
interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea
folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale a
populaţiei locale; promovarea acţiunilor de recreere şi turism şi încurajarea activităţilor ştiinţifice şi educaţionale.
Şi nu în ultimul rând, Legea 133 din 2015 de modificare a Codului silvic prevede la articolul 97 aliniatul 1.1
că ,,Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor
naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi a siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc
diferite tipuri de grupe functionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste şi prealabile
despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoana
fizica sau juridică."
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Încă odată cer, de urgenţă, amendarea acestui Regulament, astfel încât solicitările oamenilor de pe Valea Mureşului
să fie luate în considerare.
Vă mulţumesc!
Deputat
Cristian Chirteş
***
 Interpelări
Adresată: domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
De către: deputat Iulian Vladu
Obiectul interpelării: Situaţia podului de peste râul Ialomiţa, în localitatea Viişoara şi a podului de peste
pârâul Bizdidel, în oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
Domnule Ministru,
Guvernul din care faceţi parte a acordat o atenţie foarte scăzută infrastructurii rutiere din judeţul Dâmboviţa,
în ciuda poziţiei strategice şi a importanţei acestuia. Lipsa aproape totală a investiţiilor a dus la degradarea unor
obiective foarte importante şi, în consecinţă, la blocaje pe două dintre arterele naţionale de pe raza judeţului,
respectiv DN 71 şi DN 72.
Atât podul peste râul Ialomiţa de pe DN 72, în localitatea Viişoara, cât şi cel de peste pârâul Bizdidel, din
oraşul Pucioasa, au fost afectate, în ultimii ani, în mare parte din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, astăzi
reprezentând un real pericol pentru participanţii la trafic. Pe ambele se circulă pe un singur sens, situaţia fiind una de
provizorat... interminabil. Am aflat, din mass media, despre vizita dumneavoastră la cele două obiective de
infrastructură calamitate, însă aceasta a părut mai degrabă una de imagine, de vreme ce nici până astăzi nu au început
lucrările.
Având în vedere cele semnalate, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi, în scris şi oral, la următoarele
întrebări:
1.
Când vor demara lucrările de reabilitare a podurilor peste râul Ialomiţa, de pe DN 72 şi de peste pârâul
Bizdidel, pe DN 71, în judeţul Dâmboviţa?
2.
Care este termenul de finalizare a investiţiilor?
***
Adresată: domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Andreea Maria Paul
Obiectul interpelării: Lista proiectelor de investiţii publice pentru 2016
Stimate domnule Ministru,
Infrastructura pentru România este vitală. Exporturile depind de infrastructură. Investiţiile depind de
infrastructură. Sectorul energetic depinde de infrastructură. Dezvoltarea României depinde de infrastructură.
Recent Guvernul României a redactat o listă cu 120 de proiecte de investiţii publice, în principal în autostrăzi şi
drumuri naţionale, dar şi în alte lucrări de infrastructură, pentru care firmele de construcţii vor primi, anul viitor, cu
prioritate bani din buget. (Sursa: http://www.profit.ro/stiri/economie/exclusiv-lista-pregatita-de-guvern-pentruconstructori-ce-proiecte-primesc-bani-anul-viitor-14466527)
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Vă rog să ne puneţi la dispoziţie lista acestor proiecte şi transparent pe site-ul ministerului pentru toţi
cetăţenii.
Solicit răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
De către: deputat Popa Octavian Marius
Obiectul interpelării: Podul de trecere peste Dunăre între Brăila şi Tulcea
Stimate Domnule Ministru,
Construirea unui pod peste Dunăre în zona Brăila-Smârdan (Tulcea) este un obiectiv de interes naţional;
existenţa lui ar asigura tranzitarea Dobrogei – actualmente se face un ocol de peste 140 km pentru a se ajunge la
podul Giurgeni-Vadu Oii sau se aşteaptă unul dintre bacurile de la Brăila sau Galaţi –, influenţând din acest punct de
vedere şi dezvoltarea economică a regiunii.
În răspunsul la ultima interpelare adresată pe această temă, primit în luna octombrie 2014, se specifică faptul
că stadiul pentru realizarea obiectivului la care se face referire se găseşte în faza de atribuire a contractului, respectiv,
documentaţia de atribuire şi anunţul de participare pentru „Reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pod suspendat
peste Dunăre în zona Brăila” sunt publicate pe site-ul CNADNRSA şi SEAP.
Ţinând cont de importanţa acestui proiect, vă rog, Domnule Ministru, să precizaţi în ce stadiu s-a ajuns cu
acest important obiectiv.
Solicit răspuns scris.

***
 Întrebări

Adresată doamnei Laura Corina Georgescu, Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului
A transformat România, sub bagheta dumneavoastră, promovarea sufocantă în audiovizual a inculturii, în
strategie naţională?
"Misiunea CNA este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în
domeniul audiovizualului."
Asta-i misiunea dar, din păcate, sub gestionarea dumneavoastră acesta este rezultatul: priveghiuri şi
înmormântări, femei aproape dezbrăcăte, manipulări grosolane, certuri şi scandaluri alimentate de televiziuni,
oameni inculţi exploataţi la maximum, provocaţi, promovaţi şi încurajaţi de către jurnaliştii, care se chinuie din
răsputeri să scoată la suprafaţă, cu mult "profesionalism", incultura din ei în faţa telespectatorilor.
Deschidem televizoarele şi suntem, pur si simplu, oripilaţi şi indignati să constatăm, zi de zi, în ce s-a transformat
libertatea de exprimare: un spectacol al inculturii. Ne-am săturat să auzim la nesfârşit de la oameni cu
responsabilităti, ca dv-stră, folosind obsesiv şi iresponsabil sintagma “asta se cere” sau ”aveţi telecomandă“. Nu, nu
asta se cere. Asta se bagă populaţiei cu bună-stiinţă pe gât, iar telecomanda nu mai e de mult o soluţie de scăpare. Cu
cât schimbi mai multe canale, cu atât te afunzi mai mult în "mocirla “ media.
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Ne ferim de cenzură, atât de termenul în sine cât şi de aplicarea acestuia, şi invocăm nevoia de libertate, dar
cum să obţinem acest efect? Stopând promovarea inculturii, a imaginilor şocante explicite, a pornografiei şi a
subiectelor ieftine, televiziunile ar fi încurajate să ridice standardele, să se îndrepte către programe culturale,
educative, divertisment de bună calitate şi astfel generaţia de mâine ar putea fi salvată. Nu suntem toţi genii şi
fiecare trebuie să se regăsească într-un program tv, dar asta nu înseamnă promovarea cu orice preţ a prostiei,
prostitutiei şi mârlăniei pe toate posturile Vreţi să acreditaţi ideea că majoritatea covârşitoare a românilor sunt inculţi,
idioţi şi suferinzi de manelism? Din analizarea programelor tv controlate la această dată de instituţia dumneavoastră
cam asta intelegem ca sugerati.
Mă număr printre numeroşii telespectatori din România care consideră că lucrurile au scăpat grav de sub
control în ceea ce priveşte programele care se difuzează la tv. Suntem invadaţi de incultură, nu se mai investeşte în
valoare şi în devenire morală. Nu se mai promovează, cel puţin la orele de maximă audienţă, principiile sănătoase ale
poporului român, exemplele pozitive ce pot fi modele corecte : familia creştină şi moralitatea ei, spiritualitatea,
cultura şi tradiţiile care sunt comori obligatoriu de lasat moştenire noilor generaţii.
Ce le transmitem noilor generaţii sub preşedinţia dumneavoastră ? Un limbaj violent, indecent, pe care şi
dumneavoastră, - din ce s-a văzut pe media în nenumărate rânduri- il practicaţi, modele de viaţă de tipul Guţă, Leo de
la Strehaia, Oana Zăvoranu, nenumăratele vrajitoare şi prostituate transformate în asistente ale emisiunilor ce se
difuzează la ore de maximă audienţă. Mai pe scurt îndobitociţi viitoarele generaţii, încurajând prezentarea, obsesivă,
a unor modele gresite.
Dumneavoastră, în calitate de Preşedinte al acestei instituţii, sunteţi oglinda programelor care au acest efect
devastator asupra celor ce sunt la vârsta la care işi formează o imagine despre viaţa, familie şi societate. Vă place ce
vedeţi? Vă place Capatos şi divertismentul "Show-ului păcătos", "Măruţă" sau "Acces direct",ş.a., emisiuni lipsite de
moralitate care se difuzează nestingherite la ore mai mult decât nepotrivite? Am fost întrebat de cetăţeni, in calitatea
pe care o am de membru al Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Masă, de ce nu se iau măsuri
împotriva dv-stră şi a CNA-ului, de ce vă tolerăm în condiţiile în care sunteţi ineficienţi sau cum vă puteti justifica
activitatea şi salariile imense având în vedere multitudinea de emisiuni tv care instigă şi stimuleză comportamente
indecente sau imorale prejudiciind demnitatea umană şi constituind un model otrăvit pentru cei ce reprezintă viitorul
României, noile generaţii.? Programele de televiziune afectează dezvoltarea mentală şi morală, abundă în subiecte
despre violenţă, limbaj suburban şi deseori cu tentă sexuală. Aceasta este diversitatea dumneavoastra culturală ?!
Sunt pe cale să dau unicul răspuns plauzibil ; aşa preşedinte, aşa atitudini,… aşa programe, însă, aştept de la
dumneavoastră răspunsuri la această interpelare, care să-mi ofere posibilitatea unui altfel de dialog cu cetăţenii
privitor la aceste subiecte fierbinţi.
Vă întrebam doamnă presedinte CNA- Laura Georgescu:
Care sunt argumentele dvs. care să vină în sprijinul unei responsabilităţi REALE faţă de public în momentul
de faţă ?
Ce vă împiedică să aplicaţi mai multe sancţiuni până la a interzice asfel de programe lipsite de
profesionalism, dăunătoare pentru psihicul, moralitatea oricărui om şi care împiedică progresul cultural al
telespectatorului ?
Cum vă justificaţi activitatea având în vedere multitudinea de emisiuni tv care instigă la ore de maxima
audienta şi stimuleză comportamente indecente sau imorale prejudiciind demnitatea umană?
Vă rog să-mi comunicaţi dacă sunteti dispusă să faceţi ceva, în cel mai scurt timp, astfel încât să se observe o
ameliorare în grila de programe a televiziunilor din România.
Dacă jurnalistul este iresponsabil sau dezinteresat în goana personală de a face bani prin obţinerea de
audienţă cu orice preţ, atunci CNA-ul, care are puterea şi obligaţia legală şi morală de a-l sancţiona şi nu face nimic,
cum este? Cine sau ce ar putea schimba în constiinţa noilor generaţii percepţia acestor modele total greşite
impregnate astăzi în mentalul lor prin contribuţia directă a televiziunilor ”supravegheate CU
RESPONSABILITATE” de instituţia dumneavoastră ?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Lucian Ciubotaru
***
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Întârzierile la plata subvenţiilor aferente anului 2014
Domnule Ministru,
Mai mulţi agricultori din judeţul Botoşani mi-au semnalat faptul că nici până acum nu au primit o parte
dintre subvenţiile aferente anului 2014. Potrivit acestora, au fost eliminate de la plată, încă din decembrie 2014, toate
subvenţiile care nu respectau condiţiile de acordare; în plus, au existat mai multe promisiuni din partea structurilor
Ministerului Agriculturii de achitare a datoriilor, inclusiv prin intermediul rectificării bugetare operate în vara acestui
an, lucru ce nu s-a realizat.
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi date referitoare la întârzierile la plata subvenţiilor aferente anului
2014, la nivel naţional:
- la ce tipuri de ajutoare şi subvenţii se înregistrează întârzieri la plată;
- actele normative în baza cărora se alocă aceste forme de sprijin;
- sumele restante defalcate pe tip de subvenţie;
- numărul de fermieri ce nu au beneficiat încă de sprijinul legal, pe fiecare tip de subvenţie;
- cauzele care au determinat aceste întârzieri;
- măsurile preconizate pentru înlăturarea problemei;
- dacă există suficiente fonduri bugetare pentru plata acestor restanţe sau este nevoie de o nouă rectificare bugetară
sau se amână plata pentru bugetul 2016.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Emiterea Ordonanţei de Guvern 42/2015
Stimate Domnule Ministru,
Guvernul a aprobat în data de 26 august 2015 Ordonanta nr.42 ce priveşte dreptul absolvenţilor de a
beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de
învăţământ care şcolarizează fără autorizare.
Acest act normativ prevede recunoaşterea diplomelor absolvenţilor de studii universitare neautorizate,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice estimează că numărul persoanelor cărora li se vor recunoaşte studiile este
de 70.000. pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi înainte de 2011 la programe neautorizate. Actul normativ
arată că vor avea dreptul la diplome recunoscute persoanele care au absolvit programe de studii organizate la forme
de învăţământ neautorizate, peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată sau la programe de studii aflate în curs
de autorizare la data înmatriculării.
Adoptarea acestei Ordonanţe in şedinta de guvern din data de 26 august 2015, nu a fost anunţată printr-un
comunicat nici de Executiv, nici de Ministerul Educaţiei. Decizia aparţine ministrului Sorin Cîmpeanu, iar demersul
este motivat prin faptul că Ministerul a pierdut foarte multe procese intentate pentru că nu s-au recunoscut actele de
studii, pierderile fiind de 1,75 milioane de lei.
Potrivit ordonantei, au dreptul sa beneficieze de diplome recunoscute de stat, care atesta finalizarea studiilor,
absolventii inmatriculati inainte de inceperea anului universitar 2011-2012:
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a) la programe de studii organizate la forme de invatamant si/sau in locatii geografice neautorizate;
b) la programe de studii organizate in limba de predare neautorizata;
c) peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata;
d) la programe de studii aflate in curs de autorizare, la data inmatricularii.
e) la programe autorizate/ acreditate, cu nerespectarea conditiilor de inmatriculare sau mobilitate;
Aceeasi ordonanţă prevede că au dreptul sa le fie recunoscute actele de studii, la cerere, pentru accesul la munca sau
pentru continuarea studiilor in strainatate, absolventii "ale caror acte de studii contin neconcordante cu unele dintre
elementele Nomenclatorului domeniilor si al programelor de studii universitare, ce se aproba, anual, prin hotarare a
Guvernului".
Mai mult, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat in domeniul educaţiei
si invăţământului, “poate recunoaste, prin ordin de ministru, studiile si pentru alti beneficiari care au fost vatamati in
drepturile lor, daca se face dovada ca s-au aflat intr-o eroare comuna si invincibila”
OG 42 /2015 va crea un dezechilibru ingrozitor in ceea ce priveşte locurile de muncă, pentru ca vor fi peste
noapte inca vreo 80.000 de şomeri. In alte cazuri, absolvenţii vor trebui sa fie reincadrati pe posturi cu studii
superioare. Curtea de Conturi a făcut şi va face cercetări pe partea de plata a salariilor pentru cei care nu au diplome
recunoscute, sa vadă încadrareaşi dacă au fost plătiţi conform celor cu studii superioare sau nu. Curtea de Conturi a
dat deja niste decizii de corectare care au fost aplicate: oamenii au fost retrogradati si a trebuit sa returneze banii pe
care i-au primit. Acum vor fi alte procese, din partea acestor oameni, care isi vor vrea banii inapoi. Toti isi vor vrea
drepturile inapoi si zeci de mii de persoane care se afla in litigii vor merge mai departe.
Ţinând cont de cele mai sus expuse, vă rog să-mi răspundeţi dacă nu exista posibilitatea ca aceasta Ordonanţă
a Guvernului să fie modificată în aşa fel încât să nu ofere posibilitatea universităţilor care au încălcat reglementările
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, după intrarea acesteia în vigoare, să poată emite acte de studii pentru
absolvenţii programelor de studii neacreditate/neautorizate sau care au depăşit capacitatea de şcolarizare admisă?
Când aţi elaborat OG 42/2015 aţi luat în calcul ce se poate face pe piaţa muncii cu cei aproape 80.000 de absolvenţi?
Nu credeţi că emiterea acestui act normativ afectează grav imaginea şi credibilitatea învăţământului
universitar românesc şi a universităţilor performante şi de tradiţie din ţară?
Consideraţi că este o soluţie uniformizarea la cel mai mic nivel a valorii diplomelor obţinute în învăţământul
universitar, încurajându-se astfel impostura, diletantismul, neprofesionalismul şi ilegalitatea?
Diplomele obţinute în universităţile cu tradiţie, unde se face cu adevărat şcoală, sunt puse sub semnul
egalităţii cu cele obţinute în mod fraudulos în instituţii de învăţământ obscure cu programe de studii dubioase?
Nu consideraţi că măsura adoptării OG 42/2015 nu este depăşită în populism ieftin decât de ideea vehiculată
acum câţiva ani de d-na Ecaterina Andronescu, aceea prin care să fie acceptaţi în universităţi absolvenţii fără
bacalaureat?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Oros
***
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Demersuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea cotelor obligatorii de refugiaţi
Stimate Domnule Ministru,
La întrunirea extraordinară a Consiliului Justiţiei şi Afacerilor Interne din Uniunea Europeană (JAI) din 22
septembrie 2015, România, prin vocea ministrului de interne, şi-a susţinut ideea conform căreia mecanismul de
relocare internă a refugiaţilor trebuie să aibă un caracter voluntar, implicit a votat împotriva impunerii cotelor
obligatorii.
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În urma propunerii Comisiei Europene de redistribuire a 120.000 de refugiaţi, decizia în cadrul Consiliului
Uniunii Europene a fost luată cu o majoritate calificată, măsură atipică în condiţiile în care, de obicei, deciziile se iau
cu unanimitate, astfel opoziţia României şi a altor trei state din Estul Europei a fost ignorată.
România va accepta cotele obligatorii de refugiaţi datorită tratatelor încheiate în interiorul UE şi ca urmare a
recunoaşterii votului din cadrul Consiliului UE. În noul context, statul român ar urma să primească 6.351 de refugiaţi.
Stimate Domnule Ministru, faţă de cele prezentate, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Este Ministerul Afacerilor Interne pregătit să facă faţă unui număr de 3 ori mai mare de refugiaţi decât cel
prevăzut iniţial?
2.
Care sunt demersurile Ministerului Afacerilor Interne pentru a gestiona problema refugiaţilor?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Vasile Ciurchea, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Modificarea algoritmului de alocare a fondurilor
Domnule Preşedinte,
Urmare a solicitărilor de sprijin formulate către Cabinetul Parlamentar de către Managerul Spitalului
Municipal Hunedoara şi de către numeroşi cetăţeni vă supun spre analiză situaţia decontărilor pentru internările de
zi in această structură spitalicească.
Discuţiile purtate la nivel judeţean au relevat faptul că algoritmul de alocare a fondurilor dezavantajează
judeţul Hunedoara, un judeţ care are grad mare de morbiditate, dat fiind specificul activităţii economice al zonei
(industrie grea şi extractivă) Acesta este motivul esenţial pentru care dintre cele patru spitale care s-au adresat cu
contestaţie Casei Naţionale de Sănătate, trei erau din judeţul Hunedoara.
Ca deputat de Hunedoara, în urma documentării efectuate, consider că singura modalitate de rezolvare a
acestei deficienţe constă in suplimentarea fondurilor alocate judeţului. Necesarul de suplimentare este de 5.000.000
lei.
Vă rog, prin urmare, să analizaţi şi să dispuneţi suplimentarea finanţării pentru judeţul Hunedoara.
Aştept răspunsul Excelenţei Voastre în scris.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Discriminarea în ceea ce priveşte alocarea fondurilor în domeniul sănătăţii
Domnule Ministru,
Vă informez că în audienţele organizate în cadrul Cabinetului Parlamentar numeroşi cetăţeni şi specialişti
din sănătate reclamă repartizarea resurselor financiare ale Ministerului şi ale Casei de sănătate în mod netransparent,
clientelar şi discriminatoriu.
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Spitalele din judeţul Hunedoara par a fi, cu excepţia Spitalului Judeţean, discriminate din acest punctul de
vedere al alocării fondurilor. Spre exemplu, Spitalul Municipal Hunedoara are mari probleme cu decontarea de către
casă a spitalizărilor de zi. Găsiţi în anexă demersurile concrete ale Spitalului Municipal Hunedoara.
Constat, în cursul documentării pe care am dreptul şi datoria să o fac, ca parlamentar al judeţului Hunedoara,
că site-ul Ministerului Sănătăţii nu a mai fost actualizat din anul 2011 cu informaţii privind situaţiile financiare a
spitalelor publice. Vă reamintesc că avem adoptată o Strategie Naţională care obligă la aceasta.
Vă rog să-mi prezentaţi, în scris, motivul din care nu se asigură transparenţa informaţională a cheltuirii
banilor în spitalele publice, cine se face vinovat de această neconformitate, precum şi termenul în care
neconformitatea va fi eliminată.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Identificarea soluţiilor la problemele cu care se confruntă elevii din învăţământul rural
Stimate Domnule Ministru,
Am luat la cunoştinţă din mass-media de ultimul raport al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) despre starea învăţământului din mediul rural, care rămâne departe de media
înregistrată în urban la toţi indicatorii de calitate: ponderea profesorilor calificaţi, rezultatele elevilor, abandonul
şcolar, dotarea cu computere.
Astfel, raportul precizat ne arată procentele îngrijorătoare ale stării din învăţământul rural:
-47,5% din elevii aflaţi în clasele I – VIII învaţă în şcoli din sate şi comune
-30% din elevii de la ţară abandonează timpuriu şcoala, procentul fiind de 3 ori mai mare decât cel înregistrat în
urban (care se situează sub media europeană)
-20% dintre absolvenţii de opt clase se opresc la acest nivel de studii, nu urmează liceul sau o şcoală profesională
-80% din mediile sub 5 de la Evaluarea Naţională 2015 au fost obţinute în rural media este 13 elevi pentru un cadru
didactic
-2% din unităţi nu au niciun computer, iar media este 7,5 computere la 100 de elevi
-computerele sunt folosite în activitatea cu elevii la mai puţin de o treime din orele planificate
-aproximativ 90% din cadrele didactice fără calificare care predau, lucrează în şcoli din mediul rural
-4.000 de şcoli nu au autorizaţie sanitară de funcţionare.
Mai îngrijorător este faptul că în timp ce statul nu reuşeşte să găsească o soluţie pentru aceşti elevi, nici
familiile nu reuşesc să-i ajute pe aceşti copii să recupereze ceea ce nu au reuşit să asimileze la cursuri.
Am văzut că aţi declarat, domnule Ministru, că nu “vedeţi solutii pentru învăţământul din mediul rural până
cand nu cresc salariile profesorilor”.
Având în vedere că este cât se poate de limpede că există numeroase probleme cu care se confruntă
învăţământul din mediul rural, vă întreb dacă intenţionaţi să acordaţi maximă atenţie învăţământului în mediul
rural şi să găsiţi măsuri urgente de remediere a acestor deficienţe?
Aţi luat în calcul elaborarea unor programe speciale de dezvoltare pentru învăţământul rural care să reducă
discrepanţele dintre elevii din acest mediu şi cel urban?
Consideraţi că învăţământul din mediul rural trebuie să constituie o prioritate în strategia Ministerului pe
care-l conduceţi?
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Sprijinirea agricultorilor europeni
Doamnă Ministru,
Comisia Europeană a anunţat un pachet de măsuri de sprijinire a agricultorilor europeni în valoare totală
de 500 de milioane de euro.
Acest pachet va permite folosirea a 500 de milioane de euro, din fondurile UE, în beneficiul imediat al agricultorilor.
El reprezintă un răspuns robust şi ferm care demonstrează hotărârea Comisiei de a-şi asuma răspunderea în faţă
agricultorilor şi că este pregătită să-i sprijine cu mijloace adecvate.
Cea mai mare parte a fondurilor urmează să fie pusă la dispoziţia tuturor statelor membre sub forma unor pachete
financiare de sprijinire a sectorului produselor lactate. La stabilirea alocării acestui sprijin, se are în vedere ca
fondurile să fie distribuite într-un mod echitabil, ţintit şi eficient, acordând o atenţie deosebită statelor membre şi
fermierilor care au fost cei mai afectaţi de evoluţiile pieţei.
Având în vedere această veste bună, vă întreb, Doamnă Ministru, care sunt măsurile pe care le veţi adopta pentru
accesarea cât mai eficientă a banilor europeni?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Lista de medicamente compensate în continuă scădere
Domnule Ministru,
De curând a fost adoptată o Hotărâre de Guvern care modifică HG nr.720/2008 privind aprobarea listei
cuprinzând denumirile comune internaţionale, corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau
fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de
sănătate.
Din păcăte, o serie de medicamente de larg consum nu vor mai putea fi decontate din bugetul asigurărilor
sociale de sănătate iar pacienţii care nu au venituri corespunzătoare nu vor mai putea beneficia de acestea.
Un medicament des folosit mai ales în tratarea afecţiunilor de răceala pentru copii, Ibalgin, se regăseşte pe
această listă.
Domnule Ministru, în România sistemul de asigurări sociale de sănătate nu funcţionează la cote optime. Dacă
această Hotărâre de Guvern îşi va produce efectele, care sunt măsurile avute în vedere pentru a nu asista la drame în
familiile celor cu venituri reduse, care nu îşi pot procura nici măcar un banal Ibalgin?
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice
Măsuri privind corelarea specializărilor din învăţământ cu necesităţile pieţei muncii din România
Domnule Ministru,
Cunoaştem cu toţi faptul că, după 25 de ani, în România există probleme extreme de serioase legate de
adecvarea şcolii româneşti la noile realităţi ale pieţei muncii.
Tot de atâţia ani politicile guvernamentale în ceea ce priveşte problematica intregării tinerilor în piaţa
muncii bat pasul pe loc.
Sunt de părere că educaţia şi învăţământul ar trebui să fie percepute, mai ales de cei care se află la
guvernare, ca o investiţie şi nu doar ca o simplă opţiune, iar şcoala românească este obligată să răspundă la cerinţele
vieţii reale.
Chiar dacă ne lăudăm cu creştere economică şi cu crearea de locuri de muncă, nu există strategii privind
resursele umane, nu se fac mai deloc planificări pe termen mediu şi lung, iar tinerii noştri vin de pe băncile şcolilor
direct pe listele ajutorului de şomaj, iar ruptura între educaţie şi piaţa muncii se tot adânceşte.
Tinând cont şi de faptul că în ultimii trei ani s-au tăiat constant banii pentru investiţii publice, cele care până
la urmă generază locuri de muncă, vă întreb domnule ministru dacă aveţi în acest moment un proiect, o strategie
cooerentă sau măcar o intenţie de a rezolva, măcar în cel de-al 12 lea ceas, o problemă extrem de serioasă pentru ca
şcoală românească, cândva o şcoală a elitelor, să răspundă prompt la noile cerinţe ale pieţei muncii, iar pregătirea
profesională a tinerilor să satisfacă nevoile şi exigenţele angajatorilor.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Accesul la pachetul minim de servicii integrate pentru copiii din zonele sărace
Doamnă Ministru,
În dezvoltarea copiilor, asigurarea unui mediu stabil şi securizat este o prioritate a fiecărui stat şi o
responsabilitate a organismelor naţionale de profil.
Strategia naţională pentru protecţia copilului 2014-2020 îi are în prim plan pe copiii din zonele sărace. Conform
acestei strategii, îmbunătăţirea accesului copiilor la serviciile de calitate va fi asigurat prin furnizarea unui pachet
minim de servicii integrate.
În planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor
copilului 2014-2020 este menţionat faptul că s-a realizat un studiu şi o testare la nivel naţional cu privire la
conţinutul pachetului minim de servicii sociale pentru copil.
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Doamnă ministru, ţinând cont de faptul că 52,2% dintre copiii români se află în risc de sărăcie şi excluziune
socială, vă rog să îmi comunicaţi în ce măsură acest pachet de servicii garantează creşterea gradului de securitate
naţională şi scăderea gradului de sărăcie în rândul copiilor.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Programul Naţional de Dezvoltarea Locală -instrument politic al actualei guvernări
Doamnă Ministru,
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), în loc să fie un sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor
locale a ajuns să fie doar un instrument politic. Resursele limitate pentru modernizarea României sunt irosite prin
finanţarea unor proiecte pe criterii politice şi clientelare. Suntem în ţara în care banii publici sunt distribuiţi prin ordin
de ministru fără niciun fel de criteriu de prioritate. Comunităţi întregi rămân astfel fără drumuri comunale şi judeţene
asfaltate, fără apă şi canalizare.
PNDL a fost adoptat prin OUG 28/2013 şi cuprinde trei subprograme: modernizarea satului românesc pentru comune, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor şi dezvoltarea infrastructurii la nivel judeţean - pentru
judeţe. MDRAP stabileşte bugetul anual al programului, alocă sume pentru fiecare judeţ, subprogram şi pentru
fiecare proiect, pe baza ordinului de ministru. Deciziile privind alocarea fondurilor aparţin în totalitate ministerului,
neexistând, ca în cazul fondurilor europene, cereri şi evaluări complexe, metode de analiză a impactului investiţiei. În
prezent, PNDL are peste 3950 de proiecte în execuţie, din care 25% cu un grad de execuţie de peste 50% şi aproape
1200 de proiecte cu un grad de execuţie de sub 5% la jumătatea anului acesta. În 2014, bugetul alocat proiectelor prin
PNDL a fost de aproape 350 de milioane euro. Pentru finalizarea proiectelor ar fi necesar cel puţin 15 ani dacă s-ar
menţine alocarea financiară din ultimul an cu o creştere de 5% în fiecare an. Valoarea totală a proiectelor cuprinse în
program se ridică la peste 5 miliarde euro. Având în vedere că până în 2020 s-ar putea aloca în total 3 miliarde de
euro pentru tot programul, rezultă că cele mai multe proiecte nu vor fi terminate până la finalul acestei perioade.
Pentru rezolvarea problemelor legate de drumurile judeţene şi comunale (peste 2/3 din drumurile comunale sunt
nemodernizate) şi pentru conectarea populaţiei din localităţile cu peste 2000 de locuitori la reţele de apă şi canalizare,
ar fi nevoie în următorii ani de peste 35 de miliarde de euro. Nici cu banii europeni alocaţi, nici cu sumele pe care le
poate genera bugetul României aceste fonduri nu pot fi asigurate.
Ţinând cont de problematica prezentată, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi urmatoarele:
1. Dacă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are în vedere asigurarea transparenţei
Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi repartizarea sumelor prin hotărâre de guvern, precum şi constituirea
unui comitet de monitorizare din care să facă parte şi reprezentanţii beneficiarilor?
2. PNDL trebuie regândit, armonizat cu alte programe de investiţii şi prioritizat în aşa fel încât să fie finalizate
proiectele cu impact maxim şi cele aflate într-o stare avansată de realizare. Se necesită stabilirea unor criterii de
selecţie pentru ordonarea proiectelor funcţie de impactul acestora şi de gradul de realizare, după modelul proiectelor
europene. Are MDRAP în plan o sortare a proiectelor aflate în derulare, precum şi o stabilire a criteriilor de selecţie
pentru ordonarea proiectelor funcţie de impactul acestora şi de gradul de realizare, după modelul proiectelor
europene?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Legea salarizării unitare
Doamnă Ministru,
În ultimele luni am asistat la o adevărată ''întrecere'' declanşată de Guvernul României în a promite creşteri
salariale bugetarilor, în baza unui fantomatic proiect al legii salarizării unitare.Conform estimărilor analiştilor
economici, proiectul neoficial al noii legi a salarizării aduce raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu la 1
la 18, stabileşte salarii de bază în locul coeficienţilor de ierarhizare din legea din 2010 şi creşte anvelopa salarială cu
aproape 3 miliarde de euro anual. Rolul legii salarizării unitare este să aducă echitate şi predictibilitate într-un sistem
care s-a dezvoltat haotic în ultimii 25 de ani, iar rezultatul este că cei mai performanţi oameni din sistemul bugetar,
fie că vorbim de medici, profesori sau experţi în fonduri europene, preferă să plece ori în mediul privat, ori în afara
ţării. Legea salarizării unitare nu este un instrument electoral utilizat după bunul plac de către actuala coaliţie de
guvernare, ea este o necesitate, un proiect care trebuie amplu dezbătut, cu realism şi cu cifre concrete şi în cadrul
unor dezbateri şi consultări publice între Guvern-sindicate-partide politice astfel încât acesta să întrunească un
consens larg în societatea românească. Fiecărui angajat din sectorul bugetar trebuie să-i fie cunoscută perspectiva,
care sunt criteriile după care este evaluat, care este nivelul de salarizare aferent fiecărei trepte. Odată adoptată această
lege trebuie să avem certitudinea că va fi pusă în aplicare, în calendarul stabilit şi că este corelată cu starea reală a
economiei naţionale. Prin acordul politic pentru adoptarea Codului fiscal a fost stipulată menţinerea deficitului
bugetar sub 2% din PIB conform angajamentelor privind obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din Tratatul
privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în Uniunea Europeană.
Având în vedere situaţia pe care aţi creat-o prin secretizarea şi nepublicarea integrală a proiectului legii
salarizării unitare,vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicaţi următoarele:
1.Dacă la elaborarea acestei legi aţi avut în vedere respectarea obiectivului principal al legii salarizării unitare, şi
anume reducerea diferenţelor de salarizare între cel mai mic şi cel mai mare salariu ,precum şi simplificarea
sistemului de salarizare a bugetarilor prin aplicarea unor coeficienţi de ierarhizare care să asigure echitate şi
predictibilitate.
2. Doresc să-mi precizaţi, dacă veţi ţine cont de faptul că acordarea măririlor salariale trebuie să se facă în mod
proporţional faţă de toate categoriile de bugetari pentru a nu mări diferenţele între acestea.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Dificultăţile din sistemul achiziţiilor publice
Doamnule Ministru,
Raportul de ţară pe 2015 al Comisiei Europene arată că fraudele din domeniul achiziţiilor publice rămân o
problemă nerezolvată în România, în timp ce incertitudinile legislative provoacă ineficienţă atât în sectorul public,
cât şi în cel privat. În conformitate cu declaraţiile doamnei Roxana Mânzatu, preşedinte al Autorităţii Naţionale de
Reglementare în domeniul Achiziţiilor Publice, instituţia în cauză a transmis Ministerului de Finanţe Publice
proiectul consolidat pe Legea achiziţiilor clasice şi sfera căilor de atac, în vederea corelării şi transpunerii
directivelor europene, urmând ca la data 15 octombrie 2015 să intre în dezbaterea Parlamentului şi de la 1 ianuarie
2016 să intre în vigoare. Dificultăţile din sistemul achiziţiilor publice sunt determinate de o combinaţie de mai mulţi
factori, între care lipsa de stabilitate şi fragmentarea cadrului legislativ, verificările deficitare din sistemul

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2015
săptămâna 28 septembrie –02 octombrie 2015
instituţional, calitatea concurenţei în achiziţiile publice şi capacitatea administrativă a cumpărătorilor din sistemul
public, inclusiv capacitatea şi competenţa personalului care se ocupă de procedurile de achiziţii publice, atât la nivel
naţional cât şi local. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Achiziţiilor Publice este o instituţie care
trebuie restructurată şi profesionalizată astfel încât să i se confere independenţă şi autoritate în domeniu. De
asemenea, ar trebui înfiinţată o instanţă specializată, unică la nivel naţional, formată din magistraţi, profesionişti în
materia achiziţiilor publice, care să soluţioneze în recurs toate plângerile formulate după parcurgerea etapei la
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Legislaţia actuală care reglementează achiziţiile publice a fost de multe ori modificată,de aceea o reformă
reală a modului de efectuare a achiziţiilor publice în România este absolut necesară. România are nevoie de un
sistem de achiziţii publice transparent şi clar pentru toată lumea, care să prevină nu doar conflicte de interese, dar mai
ales trebuie să prevină cea mai mare problemă din acest domeniu, şi anume, birocraţia – mai dăunătoare achiziţiilor
publice decât orice altceva.
Având în vedere problematica prezentată, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi dacă Ministerul
Finanţelor Publice va respecta calendarul legislativ propus pentru intarea în vigoare a acestui pachet legislativ,
prezentând Parlamentului pentru dezbatere la data de 15 octombrie 2015 acest pachet legislativ. De asemenea, vă rog
să-mi precizaţi dacă aveţi în vedere adoptarea un nou sistem de soluţionare a diferendelor precum şi adoptarea unui
Cod al achiziţiilor publice odată cu transpunerea noilor directive europene în domeniul achiziţiilor publice.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Utilizarea fondurilor pentru coeziune economică şi socială – Regiunea N-E
Domnule Ministru,
Potrivit datelor incontestabile furnizate de Eurostat pentru anul 2014, Regiunea Nord-Est din România este
nu numai cea mai slab dezvoltată regiune din ţară, dar conduce şi în topul celor mai sărace regiuni din întreaga
Uniune Europeană. Această situaţie este cu atât mai gravă cu cât, în exerciţiul financiar european 2007-2013,
România nu a utilizat mai bine de 8 miliarde euro. Mai mult, deşi s-au scurs aproape 2 ani de la demararea noului
exerciţiu financiar 2014-2020, nu s-au deschis nici până acum liniile de proiecte, România riscând să aibă pierderi şi
mai mari din aceste resurse, având în vedere faptul că sumele disponibile/alocate sunt şi mai generoase.
În condiţiile în care la dezbaterile asupra exerciţiului financiar 2014-2020 s-au impus aşa-zişii „prieteni ai
coeziunii”, iar priorităţile bugetului european sunt orientate către creşterea coeziunii economice şi sociale şi
eliminarea disparităţilor de dezvoltare, vă rog, domnule Ministru, să faceţi următoarele precizări:
‐ care sunt proiectele noi demarate şi sumele atrase pentru acestea, în perioada 2013-2015, pentru Regiunea de NordEst a României pe componenta coeziune economică şi socială?
‐ care este numărul de locuri de muncă generat de aceste resurse financiare la nivelul Regiunii de Nord-Est a
României în perioada 2013-2015?
‐ care este răspunsul Ministerului Fondurilor Europene la miile de contracte de muncă încheiate la nivel naţional pe
proiecte europene, care vor înceta de drept în luna decembrie 2015, fără a putea fi prelungite din cauza nedemarării
finanţărilor din noul exerciţiu financiar 2014-2020?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Criteriile de repartizare a microbuzelor şcolare prin Ordinul MDRAP/MECS 332/4567/2015 – motive de
pentru care comunele Ciorăşti, Câmpineanca, Păuneşti, Bilieşti şi Urecheşti nu au primit
Doamnă Ministru,
În anul 2015, Ministerul Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale a achiziţionat, în cadrul unui proiect
finanţat din resurse europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Axa 3,
Domeniul Major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, un număr de 600 microbuze
şcolare.
Prin ordinul comun al MDRAP/MECS 332/4567/2015 aceste microbuze au fost distribuite în teritoriu după
criterii cel puţin suspecte, care nu au nici o legătură cu scopul şi obiectivele pentru care au fost finanţate aceste
investiţii. Mai precis, la nivelul Judeţului Vrancea, au fost distribuite un număr de 52 de microbuze (16+1 locuri),
după criterii care transpar mai degrabă politice, legate de apartenenţa politică a primarilor şi nicidecum legate de
nevoile comunităţilor locale.
Astfel, în ultima etapă, au fost distribuite un număr de 29 microbuze către localităţi care au deja mai multe microbuze
şcolare şi pe care nu le utilizează, iar în comunele în care copiii trebuie să străbată şi între 5 Km şi 15 Km zilnic nu au
fost distribuit nici un microbuz în cadrul acestui proiect. De exemplu, în comunele Ciorăşti, Câmpineanca, Ţifeşti,
Păuneşti, Bilieşti şi Urecheşti nu a fost distribuit nici un microbuz prin acest program, deşi sunt comune cu suprafeţe
mari şi un număr important de elevi. Numai la nivelul Comunei Ciorăşti, una dintre comunele vrâncene extrem de
dispersate teritorial, există circa 260 de elevi care au nevoie de transport şi din păcate primăria nu dispune decât un
singur microbuz.
În ciuda faptului că acest proiect a fost finanţat din surse financiare europene nerambursabile, pentru care
transparenţa criteriilor, cea financiară şi etapele cu privire la derularea/implementarea proiectului este obligatorie,
nici un aspect al acestui proiect nu a fost făcut public, inclusiv conţinutul ordinului comun MDRAP/MECS
332/4567/2015 nefiind publicat în Monitorul Oficial al României. Pe cale de consecinţă şi rezervându-mi dreptul de a
sesiza organismele de luptă anti-fraudă pentru fondurile europene, vă rog, doamnă Ministru, să îmi puneţi la
dispoziţie următoarele informaţii:
conţinutul programului de finanţare a infrastructurii şcolare prin dotarea cu microbuze şcolare, mai precis
criteriile de alocare a acestora către comunităţile locale aprobate de finanţator şi studiile efectuate de MDRAP şi
MECS asupra cohortei de elevi şi necesităţii sprijinirii transportului acestora.
criteriile (numărul de elevi/microbuz, distanţa faţă de şcoală ...) care au stat la baza întocmirii ordinului
comun MDRAP/MECS 332/4567/2015 pentru Judeţul Vrancea, ordin care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al
României şi care nu este accesibil nici pe pagina de Internet a instituţiei pe care o conduceţi.
responsabilii pentru acestă „împărţeală” şi criteriile obiective în baza cărora s-au făcut repartizările de
microbuze la nivelul Judeţului Vrancea, precum şi motivele obiective pentru care comunelor Ciorăşti, Câmpineanca,
Păuneşti, Bilieşti şi Urecheşti nu li s-a alocat nici un microbuz, deşi primarii reclamă această nevoie de mult timp, iar
alte primării spun că au prea multe.
Solicit formularea răspunsului în scris şi oral.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Manualele şcolare – o problemă nerezolvată
Domnule Ministru,
Chiar dacă în anul şcolar trecut nu vi s-ar fi imputat situaţia dezastruoasă legată de situaţia manualelor din
şcoli, deoarece responsabil pentru această situaţie regretabilă a fost predecesorul dumneavoastră în acest porfoliu, la
învestitura în funcţia de ministru aţi promis că veţi depune toate diligenţele ca în anul şcolar 2015/2016 toţi elevii din
primele două cicluri să aibă pe bănci manuale gratuite, curate, nedegradate şi chiar din prima zi a anului şcolar, nu la
finalul acestuia. Nu cred că sunteţi străin de faptul că, mai ales în şcolile din mediul rural sau la ciclul liceal, zeci de
mii de elevi sunt nevoiţi să înveţe utilizând manuale vechi şi de peste 10 ani, degradate, murdare, incomplete, iar
sarcina financiară a achiziţionării manualelor cade în sarcina familiilor, multe dintre ele aflate într-o condiţie
economică şi socială care nu le permite să aibă şi astfel de achiziţii din bugetul personal. La nivelul Judeţului
Vrancea necesarul de manuale a fost onorat în proporţii ce variază între 5% şi 25% înainte de începutul anului şcolar.
Nu cred că nici dumneavoastră mai speraţi în fantasmele vehiculate în urmă cu un an, privind implementarea
manualelor digitale, a cursurilor şi cărţilor de lectură stocate pe tablete, proiect stopat de tentative de fraudă şi
corupţie.
În condiţiile în care această problemă se adaugăm lipsei avizelor sanitare de funcţionare la peste trei mii de
unităţi şcolare, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
ce acţiuni aţi întreprins pentru a stopa actele şi faptele de corupţie legate de editarea şi reeditarea
manualelor şcolare, în condiţiile în care mass-media semnalează de ani de zile abonarea veşnică a unor edituri la
acest proces?
cum justificaţi faptul că preţul majorităţii manualelor cumpărate de către părinţi din librării au preţuri
superioare unor cărţi de colecţie, capodopere ale literaturii universale?
mai credeţi sau mai speraţi în implementarea manualelor digitale, în condiţiile în care Ministerul Educaţiei
nu poate gestiona nici măcar editarea şi reeditarea manualelor tradiţionale?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei
Concluziile întâlnirii cu membrii misiunii de evaluare a României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare
Stimate domnule Ministru,
Potrivit unui comunicat de presă publicat pe website-ul ministerului pe care îl conduceţi, în data de 18
septembrie 2015 aţi avut o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei Europene şi experţii din statele membre UE,
obiectivul general fiind acela de a evalua progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare (MCV).
Mai mult, conform aceleiaşi surse, "în cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte referitoare la efectele intrării
în vigoare a noilor coduri, inclusiv stadiul dezbaterilor parlamentare privind amendamentele propuse de
reprezentanţii sistemului judiciar şi ai forului legislativ, reorganizarea hărţii judiciare, Strategia de dezvoltare a
sistemului judiciar, recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni, măsurile de prevenire a conflictelor de interese
în cadrul procedurilor de achiziţii publice".
În acest context, doresc să vă întreb, domnule Ministru, următoarele chestiuni:
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Care au fost informaţiile şi punctul de vedere pe care le-aţi furnizat experţilor MCV în cadrul întrevederii cu
privire la recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni? Au existat în acest sens angajamente clare ale Guvernului
şi Ministerului Justiţiei cu privire la demararea activităţii Agenţiei specializate despre care vorbiţi încă de la
începutul anului?

Ce intenţii de natură legislativă aţi prezentat în cadrul întâlnirii cu privire la subiectul prevenirii conflictelor
de interese în cadrul procedurilor de achiziţii publice?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Valeria Schelean
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Stadiul legislaţiei secundare necesare pentru aplicarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC
2006)
Stimată doamnă Ministru,
Stimate domnule Ministru,
În iulie 2015 a intrat în vigoare Legea pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim
(MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în
cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014.
Această Convenţie reuneşte prevederile din 37 de convenţii, a fost redactată cu implicarea Comisiei
Europene în numele statelor membre UE şi garantează condiţiile de muncă şi viaţă decente la bordul vaselor cu tonaj
brut de sau peste 500 t şi care efectuează curse internaţionale. Amendamentele din 2014 vizează instituirea unui
sistem de garanţii financiare în cazul navigatorilor abandonaţi şi răspunderea armatorilor în caz de deces sau
incapacitate pe termen lung în urma unui accident de muncă, boală profesională sau risc profesional.
Pentru aplicarea acestor prevederi este însă necesară modificarea sau abrogarea mai multor acte normative,
identificate şi prin expunerea de motive care a însoţit proiectul de lege pentru ratificare: Legea 113/2008, HG
811/2010, HG 83/2003, HG 876/2007, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1252/2014, Ordinul ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr. 247/2010, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.
1894/2002, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1902/2002. De asemenea trebuia
elaborat Ordinul ministrului transporturilor privind respectarea obligaţiilor ce revin României ca stat pavilion.
Având în vedere faptul că în continuare sunt nenumărate cazuri de personal de origine română supus
abuzurilor pe nave, consider că se impune urgentarea aprobării acestor modificări legislative pentru ca aceştia să
poată beneficia pe deplin de drepturile care decurg din această Convenţie. Întrucât Ministerul Muncii şi Ministerul
Transporturilor au o responsabilitate comună în acest domeniu, vă rog să îmi transmiteţi care este stadiul adoptării
reglementărilor mai sus enumerate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Recuperarea prejudiciului de către ANAF
Domnule Ministru,
Zilele trecute, dna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie afirma că: "nu
DNA e instituţia care trebuie să confişte efectiv banii. Noi punem într-o tavă, după care oferim tava ANAF-ului,
ministerului de Finanţe, care trebuie să execute aceste hotărâri".
În prezent procurorul a reamintit că există bunuri sechestrate în valoare de peste 300 de milioane de euro,
care ar permite dublarea salariilor medicilor, dacă acestea ar fi executate. "Este important ca statul să înceapă să
execute efectiv aceste bunuri. Statul stă pe o grămadă de hotărâri definitive şi nu le execută", a acuzat aceasta.
Domnule Ministru, care sunt cauzele pentru care ANAF nu poate recupera aceste prejudicii constatate prin hotarâri
judecătoreşti definitive şi care ar constitui o sursă importantă la bugetul de stat?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Aplicarea Legii nr. 221/2015
Stimată doamnă Ministru,
Ordonanţa Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.152/1998 urmăreşte
asigurarea unui cadru legislativ pentru vânzarea cu plate în rate lunare egale a locuinţelor ANL către chiriaşi, măsura
fiind una care vine în sprijinul chiriaşilor şi care are drept scop creşterea dinamicii vânzării acestui tip de locuinţe.
În cadrul dezbaterilor în cele două Camere ale Parlamentului au fost aduse o serie de modificări şi completări care au
născut şi unele nemulţumiri în rândul beneficiarilor actului normativ, motiv pentru care, vă rog, doamna ministru, să
îmi comunicaţi următoarele:
Una dintre modificări constă în completarea alineatului (2) al articolului 10 cu două noi prevederi conform
cărora valoarea de vânzare se calculează diferenţiat, în baza valorii de înlocuire pe metru patrat, dar care se
ponderează cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri. Astfel, s-a ajuns în situaţia
în care cetăţenii care au primit locuinţe cu chirie in baza unei legi cu prevederi unitare la nivel national, locuinţe
construite la un preţ al pieţei, independent de localitatea în care au fost construite, cetăţeni care aveau aceleaşi
drepturi şi obligaţii în baza Legii nr.152/1998, să fie trataţi diferenţiat în urma noilor prevederi. Putem vorbi de
încălcarea principiului echităţii sau nu?
Totodată, datorită coeficientului determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, valoarea de
vânzare a unităţilor locative de pe teritoriul Bucureştiului a înregistrat o creştere care a condus la scăderea numărului
de locuinţe vândute, date fiind condiţiile de creditare impuse de bănci şi valoarea majorată a avansului. Cum va
reuşi Agenţia Naţională pentru Locuinţe să acumuleze fonduri pentru a demara noi proiecte?
La data intrării în vigoare a Legii nr. 221/2015, pe întreg teritoriul României, în locuinţele ANL destinate
închirierii se află tineri chiriaşi care au optat pentru varianta cumpărării acestora motivat de faptul că veniturile lor nu
permit achiziţionarea unei locuinţe la preţul pieţei. În virtutea asigurării accesului la o locuinţă, trebuie clarificat art.
II din noua lege care prevede procedura în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a acestei legi.
Un chiriaş care are contractul semnat anterior datei de 28 iulie 2015 şi doreşte să cumpere locuinţa înainte de
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expirarea termenului de închiriere, va beneficia de prevederile care erau în vigoare la data încheierii contractului de
închiriere?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Gheorghe Udrişte
***
Adresată domnului Narcis Neaga, Director General al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România
DN 10 Măgura – Ciuta, judeţul Buzău
Stimate domnule director general,
Pe drumul naţional DN 10 care leagă Buzăul de Braşov, mai precis pe o porţiune de 12 metri, de mai bine de
6 luni, se circulă pe un singur sens.
Precipitaţiile abundente din primăvara acestui an au provocat alunecări de teren la kilometrul 26+830-26+842, în
localitatea buzoiană Măgura. Situaţia de urgenţă produsă prin surparea carosabilului DN 10 ar fi trebuit să conducă la
demararea de urgenţă a lucrărilor de reabilitare şi consolidare a acestei porţiuni afectate.
Deşi semnalizarea necesară circulaţiei pe un singur sens este amplasată, există riscuri majore de accidente în
orice moment. Consider că perioada scursă de la momentul producerii surpării până în prezent a fost suficientă
pentru a se interveni şi pentru a se reda circulaţiei întreaga porţiune. Să nu uităm că sezonul rece se apropie, drumul
traversează o zonă muntoasă, iar termenul anunţat pentru finalizarea lucrărilor pe site-ul CNADNR este 30
septembrie 2015.
Având în vedere importanţa turistică precum şi cea economică (DN 10 leagă zona Munteniei de Ardeal),
intervenţia pentru reabilitarea zonei afectate este imperios necesară.
Dată fiind situaţia de fapt, care vă este cunoscută, şi în condiţiile în care lucrările nici măcar nu au fost
demarate, vă rog, domnule director, să îmi comunicaţi care este data la care circulaţia pe DN 10 Buzău – Braşov se
va desfăşura pe ambele sensuri şi în deplină siguranţă pentru toţi participanţii la trafic?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău
Stimate domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră, fără a minimaliza celelalte probleme de rezolvat în sistemul actual de educaţie, modul
de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari.
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, voi prezenta pe scurt cadrul în care s-a
desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general. S-au înscris şi prezentat trei persoane,
respectiv inspectorul şcolar general în funcţie şi alte două cadre didactice. Primul nu a obţinut notă de trecere la
proba eliminatorie, deşi s-a prezentat a doua oară la acest concurs, iar ceilalţi doi candidaţi au fost eliminaţi, unul

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2015
săptămâna 28 septembrie –02 octombrie 2015
pentru un aspect din curriculum vitae şi altul pentru planul managerial susţinut în faţa comisiei, în ciuda faptului că
ambii au obţinut note mari. Astfel, fostul inspector general este şi actualul conducător al ISJ Buzău.
Acestă situaţie fără precedent nu face altceva decât să demonstreze că susţinerea politică stă la baza
menţinerii într-o funcţie de conducere. Un întreg aparat didactic asistă la jocuri meschine politice şi la
imposibilitatea, de nepermis, a unei persoane de a-şi demonstra calificarea necesară ocupării acestui post.
În acest context, vă rog, domnule ministru, să faceţi public transcriptul interviului care a stat la baza
eliminării unuia dintre candidaţi, precum şi motivul concret al eliminării celui de-al doilea.Totodată, vă rog să ne
comunicaţi şi cât va mai continua situaţia provizoratului din fruntea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi care
sunt măsurile pe care le veţi dispune în acest sens.
Fac precizarea că aceste aspecte vi le-am adus la cunoştinţă încă din data de 3 august 2015 print-o adresă
transmisă de Biroul Parlamentar al subsemnatului, dar nu am primit niciun răspuns până în prezent.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
Adresată domnului Victor Opaschi, Secretariatul de Stat pentru Culte
Măsuri pentru rezolvarea situaţiei cimitirului vechi din comuna Glodeanu Sărat, jud. Buzău
Stimate domnule Ministru,
La data de 3 august 2015 am adus la cunoştinţa Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei situaţia
necorespunzătoare a vechiului cimitir din această localitate şi faptul că din această cauză monumentele funerare se
degradează.
Pe scurt, este vorba de cimitirul sătesc care se află în proprietatea şi administrarea Parohiei Glodeanu Sărat şi
care a devenit, din neglijenţa autorităţilor, o simplă cale de acces pentru cetăţeni către târgul comunal.
Dată fiind situaţia de fapt, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi:
Care este situaţia juridică a suprafeţei de teren pe care se află acest cimitir – nr. dosare, părţi, obiect, termene,
soluţii?
Aveţi în vedere asigurarea unei serviciu de pază pentru această suprafaţă de teren până la pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile?
Anexez răspunsul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei – Sectorul Cimitire, Monumente şi Servicii Funerare.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
Adresată doamnei ministru Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Primăria comunei Glodeanu Sărat, jud. Buzău
Stimată doamnă Ministru,
La data de 3 august 2015 am sesizat Primăria comunei Glodeanu Sărat cu privire la situaţia
necorespunzătoare a vechiului cimitir din această localitate şi am adus la cunoştinţa Arhiepiscopiei Buzăului şi
Vrancei faptul că din această cauză monumentele funerare se degradează.
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Pe scurt, este vorba de cimitirul sătesc care se află în proprietatea şi administrarea Parohiei Glodeanu Sărat şi
care a devenit, din neglijenţa autorităţilor, o simplă cale de acces pentru cetăţeni către târgul comunal.
Am fost surprins să constat că Primăria s-a mulţumit prin a-mi comunica că au fost întreprinse toate măsurile
necesare aducerii într-o stare corespunzătoare a cimitirului.
Dată fiind situaţia de fapt, vă rog, doamna ministru, să îmi comunicaţi:
Care sunt toate acele măsuri întreprinse de reprezentanţii Primăriei comunei Glodeanu Sărat?
Există posibiliatea asigurării unei serviciu de pază pentru această suprafaţă de teren?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar- Florin Preda
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Lămuriri privind proiectele finanţate din POCU
Stimate Domnule Ministru,
Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării
forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor
umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu
precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de
sănătate. Se poate observa cu uşurinţă că programul a schimbat filosofia de finanţare de pe oferta de cerere. Pentru a
avea succes, având în vedere modificările realizate în filosofia de finanţare a pieţei muncii, mediul de afaceri trebuie
conştientizat cu privire la oportunităţile şi responsabilităţile oferite. Numărul evenimentelor de promovare a
oportunităţilor de finanţare oferite de fondurile structurale este aproape inexistent. Crearea unor structuri suport
pentru mediul de afaceri, integrarea structurilor de reprezentare a mediului de afaceri, integrarea structurilor de
reprezentare a mediului de afaceri în decizie, monitorizare şi control reprezintă elemente imperativ necesare pentru a
putea atinge rate de absorbţie considerabil mai mari decât cele atinse în perioada de programare 2007-2013.
Avându-se în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi la următoarele
întrebări:
Când se vor realiza criteriile şi sistemul de management pentru proiectele de tip global grants?
Care sunt proiectele non competitive propuse a fi finanţate şi care a fost modalitatea lor de
selectare? Care sunt instituţiile implicate în proiectele non competitive propuse de România Comisiei Europene?
Din ce motiv entităţile private de reprezentare, fără scop patrimonial, nu pot fi aplicanţi principali
în cadrul unor proiecte non competitive.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Situaţia ITI
Stimate Domnule Ministru,
Ţinând cont că obiectivul major al Programului Operaţional Capital Uman îl reprezintă dezvoltarea
resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea
ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii
sociale şi de sănătate, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
Care este situaţia ITI în momentul de faţă şi cum anticipaţi că veţi cheltui resurse destinate ITI din
cadrul POCU?
Anticipaţi că vor fi lansări de licitaţii de proiecte regionale finanţate din ITI? Luaţi în calcul lansări
simultane din mai multe programe operaţionale pentru a putea utiliza cât mai repede resursele din ITI?
Cum veţi asigura şi cum veţi monitoriza legătura dintre documentele programatice specifice
fondurilor structurale (Acord de Parteneriat, POCU) şi documentele programatice ce stau la baza funcţionării ITI?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Publicarea ghidurilor condiţii specifice pentru celelalte axe prioritare din cadrul POCU
Stimate Domnule Ministru,
Ţinând cont de faptul că au fost publicate spre consultare ghidul condiţii generale şi ghidul condiţii specifice
pentru axa 1 şi 2 din cadrul POCU, vă întreb, domnule ministru, când veţi lansa formele finale ale acestor ghiduri şi,
de asemenea, când se vor lansa ghidurile condiţii specifice pentru celelalte axe prioritare?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Motivul integrării programului Garanţia pentru Tineri în POCU

Stimate Domnule Ministru,
Programul Garanţia pentru tineri este un program separat de POCU şi beneficiază de alocări separate. Deşi
perioada de eligibilitate pentru program a fost iniţial 2014-2015, până în acest moment nu s-a cheltuit niciun euro din
acest program.
Ţinând cont de acest fapt, vă întreb, domnule ministru, care a fost motivul pentru care Garanţia pentru Tineri
a fost integrată în POCU?
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Clarificări privind situaţia actuală a Programului Operaţional Capital Uman
Stimate Domnule Ministru,
Perioada de programare a Programului Operaţional Capital Uman a demarat începând cu 2014, având o
perioadă de şapte ani. Conform regulilor de cheltuire a fondurilor europene, data limită a cheltuire a fondurilor
structurale alocate ţărilor beneficiare este de 2, referindu-ne aici la regula n+2. În acest sens, aceste resurse pot fi
cheltuite până în 2022.
Ţinând cont de cele expuse, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi următoarele:
Care este calendarul de lansări pentru toate axele POCU?
Când va fi gata platforma de administrare a programului şi când vor putea beneficiarii să se familiarizeze
cu ea? Se va acorda prefinanţare pentru beneficiari?
Când va fi promovat sistemul de management pentru ca beneficiarii să cunoască caracteristicile
procesului de implementare aferente unui proiect finanţat din POCU?
Cum va fi integrat, concret, principiul costurilor simplificate în cadrul procesului de implementare?
- Se va continua utilizarea sistemului de cereri de plată?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Sistemul de vouchere de formare profesională
Stimate Domnule Ministru,
Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării
forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor
umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu
precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de
sănătate.
Ţinând cont de acest fapt, vă întreb, domnule ministru, când se va lansa spre dezbatere sistemul de vouchere
de formare profesională?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
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Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Situaţia instituţională a ANOFM şi Programul Operaţional Capital Uman
Stimată Doamnă Ministru,
ANOFM a beneficiat de o atenţie deosebită din partea CE în cadrul Semestrului European dar şi în cadrul
recomandărilor de ţară, referindu-ne aici la faptul că instituţia a fost considerată una extrem de slabă din punct de
vedere operaţional şi incapabilă să gestioneze proiecte de anvergură. De asemenea, instituţia a constituit parte
integrantă a condiţionalităţilor ex ante, însă, cu toate acestea, situaţia ei nu s-a îmbunătăţit. Modificările aduse la
legea care reglementează modalitatea de organizare şi funcţionare a instituţiei, administrarea schemelor de ucenicie
dar şi legea stagiilor de practică atribuie responsabilităţi sporite acestei instituţii în condiţiile în care bugetul alocat
din resurse publice a cunoscut o scădere semnificativă în ultimii cinci ani. Iată de ce instituţia se găseşte în faţa unui
paradox: se reduc bugetele alocate ei, dar se creşte semnificativ responsabilităţile pe care aceasta le are. Mai precis,
foarte multe din măsurile finanţate prin POCU sunt administrate sau au ca beneficiar principal ANOFM-ul. Slaba
capacitate a acestuia, lipsa unei legături reale cu mediul de afaceri dar şi o eficienţă scăzută a instituţiei creează un
sentiment de îngrijorare extrem de mare cu privire la capacitatea României de a atrage fondurile structurale alocate
POCU.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă întreb, doamnă ministru, care este motivul pentru care ANOFM-ul
ocupă un loc predominant în POCU, având în vedere problemele majore cu care se confruntă instituţia şi care sunt
cauzele pentru care mediul de afaceri nu utilizează schemele de ucenicie, în contextul în care modificările aduse la
lege au un caracter recent?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***

