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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 5-9 octombrie 2015)

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 5 octombrie
Dezbaterile politice de luni, 5 octombrie, de la Camera Deputaţilor, cuprinse sub denumirea generică de
„Ora prim-ministrului” au avut ca temă „Evaluarea situaţiei operaţionale curente referitoare la fluxurile migratorii
şi posibilele influenţe asupra României”, la solicitarea şefului Executivului.
Premierul a subliniat că România îşi respectă toate obligaţiile asumate la nivel european în ceea ce priveşte
criza imigranţilor şi că va implementa rezoluţiile JAI, adoptate recent la Bruxelles.
Nu există o presiune specială asupra României din punct de vedere migraţionist, a afirmat prim ministrul
Victor Ponta, dar, sub presiunea evenimentelor, ţara noastră a operaţionalizat două centre pentru imigranţi, la Lunca
şi Moraviţa. Cu toate acestea, este evident că România nu dispune încă de capacitatea de integrare corespunzătoare a
imigranţilor.
Soluţia pentru încetarea crizei este, în opinia şefului Guvernului, încetarea războiului din Siria şi din zona de
conflict. Nu în ultimul rând, premierul a afirmat că o posibilă rezolvare a crizei ar putea fi intensificarea sprijinului
dat de ţările UE Turciei şi Iordaniei, acolo unde se află un număr însemnat de imigranţi.
La dezbateri au participat deputaţii: Ionuţ Stroe şi Cezar Preda (Grupul parlamentar al PNL), Florin Pâslaru
(Grupul parlamentar al PSD), Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Remus Cernea
(deputat neafiliat).

Şedinţa Parlamentului de marţi, 6 octombrie
Parlamentul României a adoptat, marţi, 6 octombrie, cu 312 voturi pentru şi 3 abţineri, Proiectul de
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale,
privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale.
Potrivit articolului unic al Hotărârii, domnul deputat Petru Gabriel Vlase, aparţinând Grupului parlamentar al
PSD, a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Comisiei, în locul domnului deputat Mihai Alexandru Voicu (Grupul
parlamentar al PNL), care a demisionat.
În ceea ce priveşte Legea pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,
aflată în stadiul de reexaminare la solicitarea Preşedintelui României, aceasta a fost retrimisă comisiei de specialitate,
pentru două săptămâni, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 7 octombrie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 7 octombrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca urmare a
demisiei din această funcţie a domnului deputat Dan -Ştefan Motreanu (PH CD 80 /2015) (281 voturi pentru,
1 împotrivă, 4 abţineri);
2. Proiectul 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 (PL-x 510/2015) – lege ordinară (284 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere);
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3. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România (Pl-x 188/2014) – lege ordinară (278 voturi pentru, 4
împotrivă, 7 abţineri);
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea şi
completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 456/2014) – lege ordinară (289 voturi pentru, 2 abţineri);
5. Proiectul 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 (PL-x
434/2015) – lege ordinară (274 voturi pentru, 20 abţineri);
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la
organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este
parte (PL-x 377/2015) – lege ordinară (289 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri);
7. Proiectul de Lege privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (PL-x 581/2015) – lege ordinară (289 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri);
8. Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PL-x 483/2015) – lege ordinară (291 voturi pentru, 2 abţineri);
9. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua Bucovinei (PL-x 348/2013) – lege ordinară
(291 voturi pentru, 1 împotrivă);
10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (PL-x 356/2015) –
lege ordinară (284 voturi pentru, 7 abţineri);
11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (PL-x 315/2015) – lege ordinară (288 voturi pentru);
12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor (PL-x 100/2015) – lege ordinară (289 voturi pentru, 1 împotrivă, 2
abţineri);
13. Proiectul de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 96/2015) – lege ordinară (284 voturi pentru, 4 împiotrivă, 4
abţineri), cu raport de respingere;
14. Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 197/2015) – lege ordinară (285 voturi pentru, 3 împotrivă, 5
abţineri), cu raport de respingere;
15. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 198/2015) – lege ordinară (283 voturi pentru, 4 împotrivă, 5
abţineri);
16. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zileri (PL-x 240/2015) – lege ordinară (285 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abţineri),
cu raport de respingere;
17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport (PL-x 603/2015) – lege organică (290 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri);
18. Proiectul de Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate (PL-x 548/2015) – lege organică (289 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri);
19. Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-x 484/2015) – lege organică (286 voturi pentru, 1
împotrivă, 2 abţineri);
20. Propunerea legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui mecanism de donaţii benevole private, care să
colecteze fonduri utilizabile exclusiv din dotarea logistică a MApN (Pl-x 443/2015) – lege organică (269
voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abţineri), cu raport de respingere;
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005 privind
suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi la trecerea la serviciul militar pe bază de
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voluntariat (Pl-x 507/2015) – lege organică (269 voturi pentru, 2 împotrivă, 13 abţineri), cu raport de
respingere.
Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final, două propuneri legislative:
Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României nr. 51 din 29 iulie 1991 (Pl-x
428/2015) şi Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl-x 431/2015) - lege
organică.
De asemenea, Camera Deputaţilor a luat act de Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestru II al anului 2014.
Preşedintele Knesset-ului, domnul Yuli-Yoel Edelstein, a rostit o alocuţiune, miercuri, 7 octombrie, în plenul
Camerei Deputaţilor. Înaltul demnitar al Statului Israel se află în vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui
Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea.
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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 9 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1369

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

114

1) Dezbătute

521
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

444

– 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

520
35
34
199
252
1
0
846
285
529
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

7
7
0
7

5) Retrase de iniţiatori

3

Cele 520 iniţiative legislative votate privesc:
173 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
73 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
33 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
67 proiecte de legi
347 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 234 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 9 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

900

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

114

1) Dezbătute

57
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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
56
20
23
8
5
1
0
846
285
529
22
10
1
7
7
0

Cele 56 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
28 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
18 proiecte de legi
28 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 234 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 8 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 7 octombrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

267
267

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
22

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

18
22
4
14
4

▪ Cele 22 iniţiative legislative votate privesc:
6 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi
16 propuneri legislative

0
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 5-9 octombrie 2015)

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

1.

PL-x 510/2015 – 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

2.

Pl-x 188/2014 –LEGE privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

3.

PL-x 603/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea
şi combaterea dopajului în sport

4.

PL-x 456/2014 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru
modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

5.

PL-x 434/2015 - 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

6.

PL-x 377/2015 - Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului
Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este parte

7.

PL-x 581/2015 - Lege privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

8.

PL-x 548/2015 - Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

9.

PL-x 483/2015 - Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

10.

PL-x 348/2013 - Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua Bucovinei

11.

PL-x 356/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice
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12.

PL-x 315/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe

13.

PL-x 484/2015 – Lege pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

14.

PL-x 100/2015 - Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

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

Pl-x 428/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a
României nr. 51 din 29 iulie 1991
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 431/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

3.

Pl-x 443/2015 - Propunerea legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui mecanism de donaţii
benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv din dotarea logistică a MApN
Se comunică respingerea proiectului

4.

Pl-x 507/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.395 din 16
decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi la
trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
Se comunică respingerea proiectului

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

PL-x 96/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

2.

PL-x 197/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

3.

PL-x 198/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

4.

PL-x 240/2015 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zileri
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015
(situaţia la data de 8 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, 80 au fost transmise Parlamentului, dintre care 65 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 15 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

72

15
80

ÎN PROCEDURĂ

- pe ordinea de zi
a plenului:
- la comisiile
0
permanente:
- înregistrate la
BP:
- pe ordinea de zi
a plenului:
- la comisiile
15
permanente:
- înregistrate la
BP :

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

15

ADOPTATE / RESPINSE

0
- transmise la Senat:
2
- în curs de
0
promulgare:
- legi promulgate:
- transmise la Senat:
14 - respinse definitiv:
33 - în curs de
0 promulgare:
- legi promulgate:
4
9

5
0
1

0
0
7
3
16

65

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 08 octombrie 2015)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
75/2015
L
718/2014

PLx
405/2015
L
138/2015

PLx
126/2014
L
2/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 i restricţii privind efectuarea tranzacţiilor.
aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
(poz. I-b-4)

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
18.02.2015

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Guvern depus
pe 05.10.2015
(551/R/2015)

CD - OZ Plen
BUG

i CAE

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

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de orrganizare
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.199/2012, cu
completările ulterioare.

S - Adoptat pe
11.05.2015

CD - OZ Plen
AGRI

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.108/2013 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56
S - Adoptat pe
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi Prorogarea termenului prevăzut la alin(1) al art.56 din 18.06.2014
autorizarea mijloacelor de publicitate. (poz. I-b-9) Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea CD - OZ Plen

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

mijloacelor de publicitate.

ADMIN

Raport de
adoptare în cu
amendamente
admise depus
pe 06.10.2015
(560/R/ 2015)

Raport de
adoptare în
forma adoptată
de Senat depus
pe 08.10.2015
(573/R/ 2015)

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
411/2014

5

L
568/2014

Titlul proiectului de lege

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

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

PLx
412/2014

6

L
569/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
18.03.2015

Raport de
adoptare în cu
amendamente
admise depus
pe 08.10.2015
(5/Rc/ 2015)

CD - OZ Plen
BUG

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
CD + S
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra modului
de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor OZ Plen
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
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin OZ Plen
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa BUG CD + BUG S
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a
bugetului.

2

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)

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
524/2011

7

L
616/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

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

8

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

9

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

10

L
394/2012

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

Raport depus
pe 25.10.2012

pe anul 2010.

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

Raport depus
pe 23.10.2013

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

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

şomaj pe anul 2011.

3

Raport depus
pe 23.10.2013

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

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)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

12

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

Raport depus
pe 25.06.2014

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

13

PLx
235/2015
L
5/2015

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

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.

4

S - Adoptat pe
11.03.2015

CD - OZ Plen

Suspendat
29.04.2015

Nr.
crt

14

Nr. înreg.

PLx
398/2013
L
300/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

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

15

16

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
97/2013

17

L
21/2013

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

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi
JUR MED

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

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

5

Observaţii

S - Adoptat pe
22.10.2013

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.

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

Stadiul

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

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

TDR:
11.04.2013

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
467/2014

18

L
492/2014

PLx
337/2013

19

20

L
501/2013

PLx
562/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

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

TDR:
23.10.2014

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

Proiect de lege privind modificarea şi completarea
Legii
nr.656/2002
pentru
prevenirea
şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării actelor de terorism. (poz. I-b-47)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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)

S - Adoptat
25.02.2014

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

21

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

6

TDR:
01.10.2015

Nr.
crt

22

23

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
608/2015

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

L
332/2015

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
656/2011

24

L
531/2011

Obiectul de reglementare

S - Adoptat pe
21.09.2015

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

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

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

Stadiul

CD - BUG
pt. raport
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.

7

Observaţii

TDR:
06.10.2015

S - Adoptat pe
02.09.2010

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

S - Adoptat pe
14.11.2011

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

Nr.
crt

25

26

Nr. înreg.

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

PLx
537/2014

27

L
596/2014

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale. (poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

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.

S - Adoptat pe
28.04.2014

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.

S - Adoptat pe
30.09.2014

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

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

8

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

Observaţii

TDR:
25.02.2015

TDR:
23.10.2014

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport comun

TDR:
23.12.2014

Nr.
crt

28

29

30

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
566/2015
L
349/2015

PLx
626/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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
Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism
de prevenire a conflictului de interese în procedura
CD - IND şi
de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
JUR
(poz. II -17)
pt.raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
S -

Observaţii

TDR:
16.02.2015

TDR:
30.09.2015

TDR:
13.10.2015

- Cameră decizională: Senat

31

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
162/2014

32

L
21/2014

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

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

9

Nr.
crt

33

Nr. înreg.

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege
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)

Obiectul de reglementare

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

34

35

36

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
318/2014
L
313/2014

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
04.03.2009

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

S - Adoptat pe
25.02.2015

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

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

10

Observaţii

TDR:
25.09.2012

TDR:
04.09.2014

Nr.
crt

37

38

39

40

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
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Observaţii

TDR:
18.06.2015

TDR:
06.10.2015

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

41

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

42

43

44

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
631/2015
L
356/2015

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.

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)

Stadiul

S - Adoptat pe
04.03.2015

CD - MUN şi
TRSP
pt. raport

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

CD - INV
pt. raport
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TDR:
26.03.2015

S - Adoptat pe
21.11.2011

S - Adoptat pe
28.09.2015

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

Observaţii

TDR:
20.10.2015

Nr.
crt

45

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

46

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

47

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

48

49

Nr. înreg.

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
122/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

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.

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

Nr. înreg.

PLx
1/2015
L
109/2015

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
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Stadiul

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

Observaţii

TDR:
24.03.2015

Nr.
crt

2

3

4

5

Nr. înreg.

PLx
522/2010
L
509/2010

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

PLx
567/2015
L
298/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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
declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea
paralelismului insituţional.

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

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

prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-19)

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.

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

Proiect de lege privind autorizarea
supravegherea activităţii de asigurare
reasigurare. (poz. I-a-1)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi
şi
Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de
asigurare şi reasigurare.
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CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

S - Adoptat pe
01.09.2015

CD - Adoptat pe
23.09.2014

Observaţii

Înscris pe
ordinea de zi

Înscris pe
ordinea de zi

TDR:
07.05.2013

La promulgare
din data de
30.09.2015

Nr.
crt

6

Nr. înreg.

PLx
454/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

7

L
331/2015

Stadiul

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
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în 30.09.2014
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
511/2015

Obiectul de reglementare

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)

Observaţii

La SG din data
de 05.10.2015

Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual.

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

CD - Adoptat pe
30.09.2014

La promulgare
din data de
07.10.2015

CD - Adoptat pe
30.09.2014
S - MED

TDR:
20.10.2015

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

8

PLx
540/2015
L
530/2015

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

9

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

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.
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01.09.2015

CD - Adoptat pe
30.09.2014

La promulgare
din data de
07.10.2015

Nr.
crt

10

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
510/2015

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

L
330/2015

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

11

PLx
603/2015
L
357/2015

PLx
434/2015

12

13

L
258/2015

PLx
578/2014
L
494/2014

Obiectul de reglementare
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, 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.

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

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

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

Observaţii

S - Adoptat pe
23.06.2015

CD - Adoptat pe
07.10.2015

S - Adoptat pe
21.09.2015

CD - Adoptat pe
07.10.2015

- 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)

Stadiul

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.
Modificarea
şi
completarea
Legii
petrolului
nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a
sistemului naţional de transport, a dreptului de operarea
sistemului naţional de transport etc., prin încheierea de
acte adiţionale între autoritatea competentă şi titularii
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus
menţionată.
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S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
07.10.2015

S - Adoptat pe
09.12.2014

CD - Adoptat pe
09.09.2014

Legea nr.
228/2015

Nr.
crt

14

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

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
09.09.2014

Observaţii

Legea nr.
231/2015

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

PLx
438/2015

15

L
185/2015

PLx
530/2015

16

L
511/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din
Legea nr.105/2011 privind gestionarea şi
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi
a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare teritorială europeană".
(poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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)

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.

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.

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
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S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
09.09.2014

Legea nr.
232/2015

CD - Adoptat pe
Legea nr.
09.09.2014
S - Adoptat de Senat pe 233/2015
21.09.2015

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
362/2015

(primă Cameră)

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD -

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

2

L
363/2015

Stadiul

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

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD -

Observaţii

Trimis la
Cameră pentru
dezbatere

Trimis la
Cameră pentru
dezbatere

- 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

19

Trimis la
Cameră pentru
dezbatere

raport –
favorabil cu
amendamente

Nr.
crt

5

6

7

Nr. înreg.

L
354/2015

L
355/2015

L
361/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

S - EC şi MED
pt. raport comun

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

CD -

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

S - 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

9

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 -
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Observaţii

TDR:
24.09.2015

TDR:
24.09.2015

raport –
favorabil cu
amendamente

TDR:
24.09.2015

TDR:
08.09.2015

Nr.
crt

10

11

12

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 -

14

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

13

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

15

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. 27 - 2015
săptămâna 5 -9 octombrie 2015

G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 9 octombrie 2015 )

I. În perioada

5 - 9 octombrie 2015

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 37 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 38 avize.
Cele 37 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

16
21

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

4
1
32

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 544 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 71 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 35 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 2161 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

576



rapoarte suplimentare

134

107

67



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

665

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 5 - 9 octombrie 2015
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.75/2015

PLx.609/2015

Plx.292/2015

PLx.268/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor
pe riscul de credit – raport comun cu comisia pentru afaceri
europene
- prioritate legislativă

Guvern
respinsă
de Senat

28.09.2015

Raport de adoptare
(551/R din 05.10.2015)

Proiect de Lege privind contribuţia României la finanţarea Poverty
Reduction and Growth Trust

Guvern
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare
(574/R din 08.10.2015)

Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi
miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea
resurselor

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(575/R din 08.10.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.297/2014 privind piaţa de capital
- prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(576/R din 08.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă
întreprinderile private – raport comun cu comisia pentru muncă

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.04.2015

Raport de respingere
(552/R din 06.10.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.322/2015

2

3

4

5

Plx.583/2015

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din
România

11 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(553/R din 06.10.2015)

Plx.273/2014

Propunere legislativă de modificarea şi completare a Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

24 parlam.
respinsă
de Senat

06.10.2015

Raport de respingere
(567/R din 08.10.2015)

Proiect 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

Guvern
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(277/RS1 din
08.10.2015)

Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor
de lapte matern – raport comun cu comisia pentru sănătate

46 parlam.
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(568/R din 08.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Guvern
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(560/R din 06.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind
clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

4 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare
(564/R din 07.10.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

28.04.2014

Raport de adoptare cu
amendamente
(542/R din 05.10.2015)

PLx.237/2015

PLx.734/2011

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.405/2015

PLx.549/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.541/2014

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 26 parlam.
funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia pentru muncă

2

3

PLx.553/2014

PLx.444/2014

Plx.495/2015
4
Plx.441/2013/
2014

5

PLx.126/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă – raport comun cu comisia pentru muncă

Guvern
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare
(549/R din 05.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 36 parlam.
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului adoptat de
seismic al construcţiilor existente – raport comun cu comisia juridică
Senat

16.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(559/R din 06.10.2015)

06.10.2015

Raport de respingere
(571/R din 08.10.2015)

Guvern
respinsă
de Senat

06.10.2015

Raport de respingere
(573/R din 08.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe
de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în
comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale
acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament
din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la
1 aprilie 2015

Guvern

29.10.2015

Raport de adoptare
(572/R din 08.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din învaţamântul primar şi gimnazial de stat şi
privat, precum şi pentru copii preşcolari din gradiniţele de stat şi
private cu program normal de 4 ore
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele
I-IV din învaţamântul de stat, modificat şi completat
Reexaminare – Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la
alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi
autorizarea mijloacelor de publicitate
- prioritate legislativă

8 parlam.
respinsă
de Senat

4 parlam.
respinsă
de Senat

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.590/2015

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

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.541/2014

PLx.74/2014

PLx.86/2015

Plx.587/2013

Plx.559/2015

PLx.553/2014

Plx.406/2014

PLx.336/2014

Plx.322/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 26 parlam.
funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale – adoptat de
Senat
raport comun cu comisia pentru administraţie

29.09.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(542/R din 05.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 24 parlam.
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară adoptat de
pentru creşterea copiilor
Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(543/R din 05.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război

9 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(544/R din 05.10.2015)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 24 parlam.
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară respinsă
pentru creşterea copiilor
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(547/R din 05.10.2015)

Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă

11 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(548/R din 05.10.2015)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă – raport comun cu comisia pentru administraţie

Guvern
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare
(549/R din 05.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.09.2015

Raport de respingere
(550/R din 05.10.2015)

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

2 parlam.
adoptat de
Senat

01.10.2015

Raport de respingere
(404/RS din
05.10.2015)

Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă
întreprinderile private – raport comun cu comisia pentru industrii

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.10.2015

Raport de respingere
(552/R din 06.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

10

11

Propunere legislativă privind pensiile militare de stat – raport comun
cu comisia pentru apărare

9 parlam.
respinsă
de Senat

01.10.2015

Raport de respingere
(554/R din 06.10.2015)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti
la 27 februarie 2015

Guvern

06.10.2015

Raport de adoptare
(566/R din 08.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 din
Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii
nr.504/2002 a audiovizualului – raport comun cu comisia pentru
cultură

1 parlam.

16.09.2015

Raport de respingere
(546/R din 05.10.2015)

PLx.734/2011

Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor
de lapte matern – raport comun cu comisia pentru industrii

46 parlam.
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(568/R din 08.10.2015)

PLx.319/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii

1 parlam.
adoptat de
Senat

06.10.2015

Raport de respingere
(569/R din 08.10.2015)

Plx.327/2015

Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului
375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

1 parlam.
respinsă
de Senat

06.10.2015

Raport de respingere
(570/R din 08.10.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(561/R din 06.10.2015)

Plx.586/2015

PLx.596/2015

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.450/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.472/2015

Denumirea proiectului
Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011

2 parlam.

2

Plx.508/2015

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(562/R din 06.10.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Maghiare

26 parlam.
adoptat de
Senat

29.09.2015

Raport de adoptare
(545/R din 05.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 din
Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii
nr.504/2002 a audiovizualului – raport comun cu comisia pentru
sănătate

1 parlam.

29.09.2015

Raport de respingere
(546/R din 05.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari

1 parlam.
respinsă
de Senat

30.09.2015

Raport de respingere
(556/R din 06.10.2015)

Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007 23 parlam.
– Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de respinsă
proprietari
de Senat

30.09.2015

Raport de respingere
(557/R din 06.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.230/2007 – Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari

30.09.2015

Raport de respingere
(558/R din 06.10.2015)

26.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(559/R din 06.10.2015)

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

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.499/2015

Plx.450/2015

Denumirea proiectului

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.261/2015

Plx.236/2014

Plx.325/2014

PLx.444/2014

6 parlam.
respinsă
de Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
36 parlam.
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului
adoptat de
seismic al construcţiilor existente – raport comun cu comisia pentru
Senat
administraţie

5

Plx.509/2014

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţa 38 parlam.
Guvernului 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării respinsă
unei activităţi în folosul comunităţii
de Senat

06.10.2015

Raport de respingere
(565/R din 07.10.2015)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.586/2015

Plx.602/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind pensiile militare de stat – raport comun
cu comisia pentru muncă

9 parlam.
respinsă
de Senat

16.09.2015

Raport de respingere
(554/R din 06.10.2015)

Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării

1 parlam.

06.10.2015

Raport de respingere
(555/R din 06.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor
pe riscul de credit – raport comun cu comisia pentru buget
- prioritate legislativă

Guvern
respinsă
de Senat

22.09.2015

Raport de adoptare
(551/R din 05.10.2015)

XII. Comisia pentru afaceri europene
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.75/2015
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
Votul prin corespondenţă, o responsabilitate a întregii clase politice
Stimaţi colegi,
PNL nu poate uita experienţa nefastă de la ultimele alegeri prezidenţiale, când cozile interminabile de la
urnele de vot din marile oraşe şi capitale europene şi nu numai, au făcut ca ţara noastră să fie arătată cu degetul
pentru lipsa de măsuri pe care Executivul trebuia să le implementeze pentru a gestiona coerent situaţia. Chişinău,
Viena, Roma, Torino, Berlin, München, Paris, Londra, Madrid, Bruxelles, sunt doar câteva exemple pe care coaliţia
de guvernare ar trebui să le aibă pe conştiinţă pentru modul cum au evoluat lucrurile.
Refuz să cred că Guvernul României nu a fost informat corect asupra lucrurilor dinaintea datei de 16
noiembrie 2015. De altfel, există motive întemeiate pentru care PSD-ul s-a temut de pierderea alegerilor din diaspora
dinainte de desfăşurarea acestora, rezultatele finale aratând maniera în care a câştigat domnul Preşedinte Iohannis
(peste 80% din sufragii).
Necesitatea introducerii votului prin corespondenţă trebuie să preocupe întreaga clasă politică românească.
Dreptul la vot este recunoscut de Constituţia României republicată, ca drept fundamental al tuturor
cetăţenilor de la vârsta de 18 ani. Caracterul universal al votului obligă statul român, prin instituţiile competente, să
asigure mijloacele necesare de exercitare a acestuia, astfel încât cetăţenii să îşi exprime cu lejeritate opţiunile politice,
indiferent de locul unde se află, în interiorul sau exteriorul graniţelor ţării.
Absenteismul electoral afectează grav principiul constituţional al reprezentării printr-o legitimitate scăzută a
celor aleşi. Prezenţele slabe la alegerile prezidenţiale din România din ultima decadă, alături de nemulţumirile
cetăţenilor români privind deplasările pe distanţe foarte mari pentu a vota la misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale ţării noastre în străinătate, au determinat o reconsiderare a introducerii votului prin corespondenţă.
Demisia colegului Mihai Voicu din funcţia de preşedinte al Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind
modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, denumită generic Comisia de Cod electoral, a fost un prim semnal de alarmă transmis opiniei publice din
partea PNL privind tergiversarea votului prin corespondenţă din partea PSD.
Un calcul matematic simplu arată că din cei 15 membri ai Comisiei, 5 sunt de la PNL şi 7 de la PSD, restul
de la alte partide politice. Superioritatea numerică alături de tertipurile politice clasice cu care social-democraţii ne-au
obişnuit, de genul „nu se poate prezenta”, blochează deliberat lucrările Comisiei.
PNL nu se eschivează în privinţa votului prin corespondenţă, garantând, prin cele 5 voturi pe care le are în
Comisie, pentru continuarea discuţiilor şi a sprijinului privind adoptarea acestei legi. Acesta este un exemplu elegant,
prin care PNL arată o dată în plus că este condus de o serie de principii, printre care apărarea drepturilor cetăţenilor
ţării şi a imaginii acesteia atât în interior cât şi în exterior.
Greva japoneză este un protest faţă de neadoptarea Legii votului prin corespondenţă. Făcând un scurt excurs,
voi menţiona două aspecte. Unul este legat de numirea domnului Gabriel Vlase în funtea Comisiei. PNL a susţinut
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numirea domnului Vlase cu condiţia ca într-un interval scurt de timp să se prezinte în faţa plenului forma finală a
Legii votului prin corespondenţă, demonstrând că nu este un partid ahtiat după funcţii. Al doilea aspect este legat de
alegerile care vor avea loc în viitor. Nu mai putem fii martorii unor umilinţe ale propriilor cetăţeni pentru că aşa
înţeleg social-democraţii să facă politică.
În final doresc să precizez că adoptarea Legii votului prin corespondenţă este o condiţie sine qua non a
programului politic al PNL. Diaspora românească se poate baza pe sprijinul nostru pentru a-şi exercita deplin şi legal
drepturile fundamentale confom Constituţiei României.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Guvernul putea să utilizeze fonduri europene pentru pasajele peste Centura Arad
Stimaţi colegi,
În 2010 au început lucrările la două lucruri de infrastructură extrem de importante pentru decongestionarea
traficului în muncipiul Arad: pasaj pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-Curtici-DJ706B şi pasaj peste
linia CF Arad – Bucureşti. Deşi ambele lucrări aveau termen de finalizare în 2012, respectiv 2013, lipsa alocărilor
financiare a făcut ca lucrările să fie întrerupte deşi ambele erau în stadii avansate. Mai mult anul acesta CNADNR a
decis rezilierea contractelor iniţiale, existând însă promisiunea reluării licitaţiilor în cel mai scurt timp. Nu există
informaţii însă când vor fi relicitate lucrările de finalizare a acestor pasaje şi între timp lucrările executate deja se
degradează.
În condiţiile în care barierele coboară de aproximativ 100 de ori în 24 de ore, iar timpii de aşteptare sunt
cumulat de trei ore într-o zi, finalizarea pasajelor ar reduce semnificativ timpii de parcurgere a centurii Aradului. Prin
realizarea celor două pasaje estimările arătau că în 2 ani s-ar fi realizat economii de peste şapte milioane de euro prin
eliminarea staţionării autovehiculelor la bariere şi de 500.000 de euro din reducerea numărului de accidente.
Guvernarea PSD a sabotat aceste pasaje nu doar prin tăierea alocărilor de la bugetul de stat şi rezilierea
contractelor fără a le mai relicita, ci şi prin faptul că a ignorat cu bună ştiinţă posibilitatea utilizării fondurilor
europene. În condiţiile în care România va pierde la sfârşitul acestui an aproape 3 miliarde de euro din banii europeni
alocaţi infrastructurii de transport foarte multe din proiectele începute anterior aveau şansa să primească finanţare pe
ultima sută de metri prin mecanismul proiectelor retrospective. Aşa a fost cazul pentru DN 14 Sibiu-Sighişoara
început cu fonduri de la Banca Europeană de Investiţii şi buget de stat pentru care Comisia Europeană a aprobat
săptămâna trecută finanţarea din fonduri europene.
De ce nu au fost propuse şi aceste pasaje peste centura Arad pentru finanţare din fonduri europene? De ce nu
au fost scoase din nou la licitaţiei după ce au fost reziliate contractele? Miniştrii transporturilor au fost trecători în
ultimii 3 ani, dar inculpatul-premier Victor Ponta a rămas aşa că trebuie să răspundă acestor întrebări.
Deputat
Ion Şcheau
***
Domnule preşedinte, stimaţi colegi
Prin prezenta declaraţie politică doresc să aduc în Parlamentul României un aspect deosebit de important în
ceea ce priveşte viitorul sectorului forestier şi al firmelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatărilor
forestiere şi a prelucrării lemnului. Este vorba de proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Deşi acest Regulament este
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necesar a fi întocmit respectând prevederile şi principiile noului Cod Silvic, în elaborarea lui nu s-a ţinut cont de ceea
ce înseamnă esenţa pentru care am introdus aceste recomandări şi principii. Doresc să salut poziţia exprimată de către
WWF România în ceea ce priveşte elaborarea acestui proiect de Hotărâre de Guvern.
Sunt nevoit să ridic câteva aspecte deosebit de importante de care ar trebui să se ţină seama în elaborarea
noului Regulament şi anume:
1.
Reglementarea unor proceduri clare pentru alocarea cu prioritate a resurselor de materiale lemnoasă din
pădurile proprietate publică necesare încălzirii locuinţelor populaţiei.
2.
Reglementatarea unei procedure clare şi transparente pentru asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru
producătorii din industria mobilei.
3.
Sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase, şi oferirea cu drept de preemţiune de
material lemnos pentru firmele locale de exploatare şi prelucrare de masă lemnoasă, inclusiv pentru industria mobilei.
4.
Respectarea principiului director enunţat în Strategia Uniunii Europene pentru păduri şi sectorul forestier, în
care se referă clar la, citez: „Utilizarea eficientă a resurselor, optimizarea contribuţiei pădurilor şi a sectorului
forestier la dezvoltarea rurală, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă”.
Sunt mai multe puncte la care doresc să mă refer astăzi, însă sper şi cred că cei care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul forestier vor fi ascultaţi. Modul de valorificare a celor peste 9 milioane de metrii cubi proprietate publică a
statului, utilizarea eficientă a acestei resurse importante pentru statul român, trebuie să respecte fără echivoc
principiile transparenţei, concurenţei loiale şi a dezvoltării durabile .
Şi nu în ultimul rând, acest regulament trebuie să ofere predictibilitate şi siguranţă sectorului forestier şi fac
un apel la dialog tuturor factorilor implicaţi în acest domeniu.
Vă mulţumesc!
Deputat
Cristian Chirteş
***
Să combatem corupţia, indiferent de cetăţenia celor vinovaţi!
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Recentul scandal Volkswagen ne-a arătat, dacă mai era cazul, că – inclusiv în cazul unei multinaţionale dintro ţară a seriozităţii şi a lucrului bine făcut – companiile nu trăiesc doar spre a satisface dorinţele clienţilor, ci şi pentru
a obţine un profit cât mai mare, cu riscul abordării dincolo de limita legii a problemei respectării regulamentelor şi
procedurilor care reglează domeniul în care activează. Acest lucru, în cazul specific al pieţei româneşti, a fost deja
demonstrat – cel puţin de către media, în câteva, răsunătoare, cazuri: Roşia Montană, Microsoft, EADS, Apa Nova,
Holzindustrie.
Se pare că media românească, în cazul abaterilor de la comportamentul economic corect al companiilor citate
mai sus, a lucrat mai repede şi mai bine decât organele specializate ale statului român. Care de abia în ultimele zile se
pare că au abandonat politica de a fi ”copil cuminte” în relaţia cu unele companii cu capital străin şi au trecut la
anchetarea unor decidenţi de la vârful acestor multinaţionale, în cazuri de corupţie autohtone.
Prea multă vreme am asistat doar la instrumentarea unor cazuri în care cei acuzaţi de corupţie, trafic de
influenţă, primire de foloase necuvenite, abuz în funcţie, erau români (aflaţi în poziţie-cheie, politică sau
administrativă), iar cei în favoarea cărora se exercitau amintitele abateri de la lege erau, şi ei, exclusiv români. Şi
această potrivire se întâmpla într-un stat şi într-o economie în care capitalul străin este majoritar.
Corupţia nu cunoaşte graniţe – nici de limbă, nici de cetăţenie. Socotesc deci binevenit faptul că organele
însărcinate cu apărarea legalităţii în România au purces (în fine!) să taie nodul gordian şi să ancheteze şi afaceri
derulate dincolo de limita legii, afaceri în care sunt implicaţi (şi) cetăţeni străini, conducători sau reprezentanţi
regionali ai unor firme cunoscute, chiar faimoase, din Europa şi nu numai.
Suntem acuzaţi, de ani de zile, în Consiliul JAI, că nu ducem o luptă îndestul de eficientă împotriva corupţiei.
Poate că, văzând la televizor cetăţeni olandezi, germani, francezi sau din alte state, duşi în cătuşe în faţa judecătorilor,
onorabilii miniştri din statele care se opun intrării României în Spaţiul Schengen, cei care se plâng de lipsa de
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eficienţă a Justiţiei româneşti, se vor convinge pe calea cea dură că procurorii şi judecătorii români ştiu să lupte
împotriva corupţilor, ca şi împotriva corupătorilor. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Deputat
Radu Zlati
***
PSD suspendă democraţia prin ordonanţe de urgenţă
Domnule Preşedinte.
Stimaţi Colegi.
Nu cred că s-ar mira nimeni dacă într-o dimineaţă, Victor Ponta s-ar trezi nervos şi ar mai da o ordonanţă de
urgenţă prin care să amâne alegerile din 2016 sau, de ce nu, la cum îl cunoaştem, să mai suspende efectele unor legi
organice, aşa cum a mai făcut-o. Ştim că, dacă ar putea, ar suspenda chiar şi Constituţia. Ne-am obişnuit cu astfel de
excese de putere marca PSD, profund nedemocratice, profund neconstituţionale, care ne scot cu totul din rândul
statelor membre ale Uniunii Europene.
Câte ordonanţe a dat Victor Ponta în aproape 4 ani de când guvernează România şi câte dintre acestea au
încălcat grav principiile constituţionale!? Aproape toate! Din păcate pentru România, Avocatul Poporului, singura
autoritate care ar putea să sesizeze Curtea Constituţională pe marginea neconstituţionalităţii ordonanţelor, este doar
Avocatul PSD, nu şi al intereselor populaţiei! A reacţionat domnul Ciorbea când Guvernul PSD a dat liber la traseism
politic prin Ordonanţa de urgenţă neconstituţională nr. 55/2014? Nu a reacţionat! S-a „deranjat” domnul Ciorbea să
sesizeze Curtea Constituţională atunci când, printr-o ordonanţă, Victor Ponta a modificat peste 20 de acte normative
dintr-o lovitură! Nu s-a „deranjat”! S-a dus, însă, într-o suflare la penitenciar să constate dacă primarul PSD al
Capitalei, Sorin Oprescu, stă bine cu glicemia. Mi-aş fi dorit ca domnul Ciorbea să fi fost la fel de îngrijorat şi cu
noua ordonanţă de urgenţă nr. 41/2015, adică acel ghiveci legislativ prin care se batjocoreşte iarăşi legea educaţiei, se
modifică legi fiscale şi se suspendă democraţia prin mutilarea legii administraţiei publice locale.
După ce, printr-un exces total de putere, pierzând chiar şi procese intentate în instanţă de PNL pentru refuzul
de a organiza alegeri locale, Victor Ponta şi PSD a blocat activitatea administraţiei publice, ce s-au mai gândit noii
socialişti? Să modifice legea adminstraţiei publice locale şi în locul primarului şi al consiliului local, puterea locală să
fie exercitată de către o persoană numită, prin ordin de la „centru” şi nu de către un reprezentant ales de către
cetăţeni. Victor Ponta şi Liviu Dragnea ştiau cu precizie că cele mai multe consilii locale dizolvate nu pot fi
constituite din membri supleanţi şi că prin această măgărie legislativă, căci altfel nu pot să-i spun, îşi pot impune, prin
intermediul prefecţilor, pe cine vor, unde vor şi vor face ceea ce vor! Ponta şi Dragnea au făcut astfel, din prefectul
judeţului, un adevărat „şeic” local, care va putea tăia şi spânzura, după cum i se spune de la „centru”.
Să vină Dragnea şi Ponta şi să spună cum, la Rădăuţi, consiliul local format din supleanţi mai are vreo
legătură cu rezultatul alegerilor din 2012, pentru că din 9 consilieri locali ai PNL, astăzi nu pot fi convocaţi decât 2!
Să spună rădăuţenilor cum, din cauza exceselor lor de putere, adminstraţia publică locală a fost şi este blocată doar
pentru că ei vor să controleze politic toată ţara! Să vină la Rădăuţi şi să le spună cetăţenilor că ei nu dau doi bani pe
votul acestora şi că în şase luni puteau organiza de cel puţin şase ori alegeri şi să le mai spună că le este frică de ceea
ce ar vota cetăţenii.
În încheiere, mi-aş permite să-i adresez o întrebare domnului Ciorbea, singurul care mai poate face ceva în
acest moment:
Ce scuze veţi mai avea, domnule Avocat al PSD, dacă nu veţi sesiza la CCR ultima ordonanţă mutant marca Ponta,
iar această OUG care face din prefecţi, noii baroni locali, va avea aceeaşi soartă ca ordonanţa traseiştilor!? Cine va
plăti pentru toate actele administrative ilegale emise de aceştia, pentru blocajul din administraţie şi pentru dispreţul
arătat către cetăţeni?
Deputat
Ioan Balan
***
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 Interpelări
Adresatã: domnului Iulian-Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
De cãtre: deputat Andrei Daniel Gheorghe
Obiectul interpelării: O re-revenire la interpelarea cu numărul 2.273B/2015, cu privire la montarea unui
separator de sensuri de trafic între Băneasa şi Otopeni, în zona Drumului Naţional 1
Stimate Domnule Ministru,
Interpelarea mea, pe care o voi susţine strict verbal, se adresează domnului ministru al transporturilor, IulianGhiocel Matache.
Este o re-revenire la interpelarea cu numărul 2.273B/2015, cu privire la montarea unui separator de sensuri de trafic
între Băneasa şi Otopeni, în zona Drumului Naţional 1.
Din păcate, după ce Ministerul Transporturilor a întârziat câteva luni bune cu un răspuns la primele două
interpelări cu această problemă, răspunsul din luna iunie nu mă mulţumeşte absolut deloc şi mi se pare - părerea mea
- de-a dreptul halucinant. Domnii responsabili ai transporturilor din Guvernul României susţin nici mai mult nici mai
puţin că ridicarea acestui separator de trafic care ar avea drept rezultat împiedicarea accidentelor grave şi a tragediilor
rutiere pe DN 1 nu ar face decât să crească riscul accidentelor rutiere şi al celor grave, deoarece ar creşte viteza cu
care se deplasează autovehiculele în zona DN 1 şi, totodată, ar reprezenta o piedică pentru maşinile de urgenţă.
Bineînţeles că pentru maşinile de urgenţă se pot face intrări speciale din kilometru în kilometru pe această zonă, dar
chestiunea cu menţinerea acestei borduri pe mijlocul DN-ului, o bordură care este responsabilă, din păcate, pentru
zeci de accidente grave şi pentru nenumărate tragedii rutiere în ultimii 5 ani, reprezintă, după părerea mea, o gravă
iresponsabilitate şi o dovadă de dezinteres pentru ceea ce înseamnă siguranţa cetăţeanului şi ceea ce înseamnă dreptul
cetăţeanului român de a beneficia de un trafic civilizat şi normal pe principala intrare rutieră în capitala României.
Ceea ce este interesant, în acelaşi timp în care Ministerul Transporturilor argumentează în acest stil inept
această chestiune, această cerere a mea - interpelarea cu privire la separatorul de trafic -, separatoare de acest gen
sunt montate în câteva segmente de pe DN 1, în zona judeţului Prahova, dar şi în judeţul Ilfov, în zona BaloteştiSăftica. Apoi, să înţelegem, oare, că separatorul de sensuri poate salva vieţi doar pe anumite tronsoane de drum? Iar
între Băneasa şi Otopeni, ori Tâncăbeşti şi Ciolpani, nu mai salvează vieţi?! Mi se pare total aiuritor acest tip de a
înţelege necesităţile cetăţenilor şi a înţelege urgenţa fluidizării traficului şi asigurării unui trafic rutier sigur.
Eu doresc ca domnul ministru Iulian-Ghiocel Matache să vină aici şi să-mi explice verbal dumnealui de ce nu
susţine acest punct de vedere pe care mi l-am exprimat prin această interpelare.
Din nou, cer public ridicarea unui separator de sens între Băneasa şi Otopeni, şi nu doar, şi pe alte tronsoane
din nordul judeţului Ilfov, pe raza localităţilor Snagov şi Ciolpani. Şi consider că, dacă nu se vor lua măsuri, sunt
pregătit oricând să strâng semnături din partea cetăţenilor din judeţul Ilfov în legătură cu această situaţie, care nu mai
poate aştepta, pentru că oricând se pot produce dezastre de acest tip şi nu este cazul.
Vă mulţumesc.
***
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Anton Doboş
Subiectul interpelării: Amplasamentul pentru Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi
Stimate domnule ministru,
În urmă cu aproape un an aţi afirmat că Ministerul Sănătăţii va hotărî în scurt timp locaţia aleasă pentru
amplasamentul Spitalului Regional Iaşi, având în vedere faptul că aveaţi la dispoziţie mai multe propuneri din partea
autorităţilor locale.
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Vă rog să îmi comunicaţi dacă s-a luat o hotărâre definitivă asupra acestei locaţii şi dacă nu, care sunt
motivele care duc la întârzierea acestei decizii.
Solicit răspuns oral.
***
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Mircea Man
Obiectul interpelării:Lipsa cabinetelor şcolare la nivelul ţării
Domnule Ministru,
De ani de zile haosul din sistemul de sănătate se reflectă din spitale până în cabinetele şcolare, cabinete care
rămân în continuare închise din lipsa de personal, deoarece nu există finanţare de la Ministerul Sănătăţii prin Direcţia
de Sănătate Publică.
Există un mare deficit de medici şcolari şi în judeţul Maramureş, dar mai ales în municipiul Baia Mare, unde
sunt mai multe cabinete decât medici şi asistente.
Teoretic în fiecare şcoală ar trebui să existe un cabinet medical, dar numai jumătate dintre aceste şcoli au
marele noroc să aibă în incinta lor un astfel de cabinet, un medic şi o asistentă.
Practic situaţia la nivelul întregii ţări este dramatică, din cei peste 3 milioane de elevi se ocupă 700 de medici
şi doar 2900 asistente medicale, deci facând un calcul simplu 1 medic la 4000 de elevi , iar această situaţie ar trebuie
să vă dea de gândit şi dumneavoastră dar şi guvernului din care faceţi parte.
Vă rog domnule ministru să aveţi amabilitatea să îmi cumunicaţi dacă aveţi în vedere să suplimentaţi fonduri
pentru aceste cabinete şcolare sau dacă aveţi altă strategie în acest sens .
Menţionez că solcit răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Iulian-Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
De către: deputat Costel Alexe
Obiectul interpelării: Master Planul General de Transport al României pentru perioada 2015-2020
Stimate Domnule Ministru,
La data de 23 iulie 2015, Comisia Europeană a acceptat varianta finală a Master Planului General de
Transport al României pentru perioada 2015-2020, trimis de Guvernul României.
Anterior, pe 10 iulie 2015, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM),
documentul care stabileşte cadrul pentru utilizarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020 în
sectoarele de transport, mediu şi energie.
Aşa cum ştiţi aceste fonduri sunt esenţiale pentru finanţarea construcţiei de autostrăzi.
De asemenea, în acest context, ştim şi că, atunci când a aprobat Master Planul General de Transport, Comisia
Europeană a luat în discuţie două scenarii pentru construcţia de autostrăzi – unul optimist, în care există fonduri şi
condiţii pentru dezvoltarea unei reţele semnificative de autostrăzi în toate regiunile României şi altul pesimist, în care
construcţia de noi autostrăzi este mult mai modestă.
Cu alte cuvinte, există riscul ca
În acest condiţii, ca deputat de Iaşi şi ţinând seama de ceea ce reprezintă acest municipiu pentru România, vă
adresez următoarele întrebări:
1.
În ce an estimaţi că vom avea o conexiune completă pe autostradă între Iaşi şi Transilvania?
2.
În ce an estimaţi că vom avea o conexiune completă pe autostrada între Iaşi şi Muntenia?
3.
Ce alte variante aveţi pentru o conexiune între Iaşi şi aceste regiuni (la nivel de conexiune autostrada
cu drum expres în cazul în care nu va fi posibil doar la nivel de autostradă) pentru următorii 8 ani?
***
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Adresată: domnului Iulian-Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
De către: deputat Mircea Lubanovici
Obiectul interpelării: Noul terminal al aeroportului Henri Coandă
Domnule Ministru,
Noul Terminal Plecări al Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost proiectat pentru a
răspunde cerinţelor impuse de aderarea României la spaţiul Schengen, deservind totodată toate cursele interne.
Verificarea şi controlul bagajelor de cală ale pasagerilor noului terminal se realizează prin intermediul celor
mai performante sisteme în domeniu, de ultima generaţie, care garantează unul dintre cele mai ridicate niveluri de
securitate pe plan internaţional.
Din păcate, la punctele de check-in nu există panouri cu fotografiatul interzis. Probabil, a fost omis acest
aspect.
Ca urmare, vă rog, Domnule Ministru, să dispuneţi măsurile care se impun pentru instalarea acestor panouri
cu „fotografiatul interzis”.
Solicit răspuns scris.
***
În atenţia: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind asigurarea medicală în instituţiile de învăţământ din mediul rural
Stimaţi Miniştri,
Conform raportului naţional privind starea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar public din mediul
rural, cel mai slab indicator realizat este asigurarea serviciilor medicale. Fapt îngrijător, deoarece în majoritatea
zonelor defavorizate ale ţării, mulţi copii şi elevi nu beneficiază de servicii medicale, primul ajutor fiind acordat, în
cele mai multe cazuri, de către cadrele didactice sau de către alte persoane nespecializate.
Potrivit Metodologiei din 7 septembrie 2011 privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din
unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, acordarea asistenţei medicale gratuite şi
promovarea unui stil de viaţă sănătos, normarea cadrului medical se realizează astfel: un post de medic la 1.0001.500 de preşcolari/elevi; un post de asistent medical la 800 de elevi sau preşcolari; un post de medic dentist la 1.500
de elevi.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1.
Este respectată normarea cadrului medical, în mediul rural?
2.
Care este situaţia cabinetelor medicale la nivel judeţean?
3.
A elaborat Ministerul o strategie prin care să generalizeze prezenţa cabinetelor medicale în mediul
rural?
4.
Care ar fi efortul bugetar pentru a respecta legea, pentru a introduce cabinetele medicale în instituţiile
de învăţământ din mediul rural?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
domnului Marius Nică, ministrul Fondurilor Europene
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Riscul sărăciei şi al incluziunii sociale în rândul tinerilor
Stimaţi Miniştri,
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Conform raportului Comisiei Europene publicat în anul 2015, în România, riscul sărăciei şi a excluziunii
sociale în rândul tinerilor cu vârsta sub 16 ani este de 47%, iar a celor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani de 45%.
Mai mult, România ocupă primul loc pe scara sărăciei în rândul tinerilor care au un loc de muncă, cu un
procent de peste 21%. Proporţia tinerilor care lucrează, dar sunt săraci, a crescut din 2010 până în 2013 cu 3,6%.
După cum au demostrat toate studiile, riscul sărăciei scade în condiţiile în care nivelul educaţiei este unul
ridicat. În 2013 riscul sărăciei în rândul copiilor a înregistrat cel mai mare procent, de 31%.
Vă solicit, să răspundeţi următoarelor întrebări:
1.
Deţine Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice o strategie comună cu Ministrul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de reducere a riscului sărăciei şi excluziunii sociale în rândul tinerilor?
2.
Care sunt programele de finanţare comunitară cu scopul menţionat şi care esta rata absorbţiei acestor fonduri
de către România?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind utilizarea tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale
Stimate Domnule Ministru,
Conform raportului realizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar, mai
mult de jumătate din instituţiile de învăţământ din mediul rural se confruntă cu o slabă dotare şi cu un grad mic de
utilizare a tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale. Mai puţin de 25% dintre orele planificate utilizării TIC
influenţează capacitatea elevilor de a obţine rezultatele aşteptate.
Cadrele didactice optează pentru continuarea demersurilor lor educaţionale în mod conservator, folosind
metodele tradiţionale, evitând implementarea noilor tehnologii în activitatea didactică.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1.
Care este situaţia instituţiilor de învăţământ din mediul rural dotate cu TIC?
2.
Câte din aceste instituţii sunt dotate, dar nu utilizează TIC?
3.
Există o soluţie prin care majoritatea cadrelor didactice să utilizeze TIC în activitatea didactică
conform planificării?
4.
Ce programe de formare continuă sunt derulate în scopul de a îmbunătăţi abilităţile şi de a motiva
cadrele didactice să utilizeze TIC?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii şi Mediului
de Afaceri
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind accesul tinerilor antreprenori la consultanţă şi la finanţare în vederea
începerii unei afaceri
Stimate Domnule Ministru,
Statisticile ne arată că România este pe locurile fruntaşe în rândul tinerilor care îşi exprimă dorinţa de a
începe o afacere. Comisia Europeană spune că 33% dintre aceşti tineri, potenţiali antreprenori, sunt dispuşi să intre pe
piaţa afacerilor cu strategii, planuri şi dorinţe de succes. Cifrele sunt îmbucurătoare până acum, însă doar 3-5% dintre
aceştia reuşesc să primească ajutor din partea statului sau reuşesc să-şi construiască prin forţe proprii o afacere.
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În contextul în care tinerii au nevoie de sprijin din partea statului şi nu de planuri fără aplicabilitate, cum
explicaţi scăderile de fonduri alocate prin Programul pentru dezvoltarea şi stimularea înfiinţării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri, chiar dacă rata de succes a fost una foarte mare?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind accesul tinerilor pe piaţa muncii
Stimaţi Miniştri,
Raportul din 2015 al Comisiei Europene ne arată că România este pe locurile fruntaşe în ceea ce priveşte
alegerea unui loc de muncă part-time. Aceste statistici ( 1 din 2 tineri) nu ar fi ingrijoaratoare dacă tinerii ar alege să
muncească part-time în timpul studiilor pentru a capătă experienţă practică şi pentru a câştiga bani de buzunar. Ceea
ce este dramatic, este faptul că aceşti tineri aleg un loc de muncă part-time pe lângă un altul, cu program complet,
pentru a putea supravieţui cerinţelor şi vieţii costisitoare în raport cu salariile practicate în România. Astfel, tinerii
sunt supuşi unui program de muncă prelungit, conform statisticilor publicate de Comisia Europeană, 40% dintre
„norocoşii salariaţi” muncind în zilele de odihnă şi în timpul sărbătorilor legale.
Tot aceste statistici, din anul 2014, ne arată că 40% dintre tineri sunt condamnaţi la sărăcie în România, iar 21.4
% dintre tinerii angajaţi sunt predispuşi la un trai mult sub limita decenţei, în pofida faptului că sunt angajaţi.
Vă adresez, stimaţi miniştri, următoarea întrebare:
Care sunt politicile publice şi programele implementate de Guvern în vederea diminuării acestor procente
şi pentru o bună integrare a tinerilor pe piaţa muncii?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind raportul ce se stabileşte între nivelul de învăţământ si rata şomajului în
rândul tinerilor
Stimaţi Miniştri,
Raportul din 2015 al Comisie Europene axat pe situaţia tinerilor din statelor membre, ne arată că între anii
2011-2014 rata abandonului şcolar timpuriu s-a păstrat constantă în România, între 10-15%. Acest lucru arată
ineficienţa politicilor educaţionale de a combate sau de a diminua acest procentaj care rămâne neschimbat. Chiar
dacă aceste cifre par să nu fie atât de dramatice, rata şomajului în 2014 este de 20-30% în România pentru tinerii cu
vârste cuprinse între 15-24 de ani şi între 10-20% pentru tinerii cu vârste cuprinse între 25-29 de ani. Aşadar, în
România pare să nu conteze atât de mult, ba chiar spre deloc nivelul de educaţie şi finalizarea studiilor în raport cu
gradul de angajare pe piaţă muncii. Cu sau fără a fi finalizat studiile, tinerii par să se confrunte cu acelaşi nivel ridicat
al şomajului.
Vă adresez, aşadar, stimaţi miniştri, următoarele întrebări:
1. De ce nu s-a înregistrat nicio îmbunătăţire în sensul reducerii procentului de abandon şcolar timpuriu
în România?
2. Cum va explicaţi procentajul ridicat al şomajului în rândul tinerilor, în ciuda politicilor şi a strategiilor
elaborate până acum?
3. Cum explicaţi dumneavoastră, faptul că nu există niciun fel de variaţie pe piaţă muncii în funcţie de
procentul de finalizare al studiilor în rândul tinerilor?
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Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia tinerilor privind sănătatea, igiena şi educaţia sexuală
Stimaţi Miniştri,
Conform ultimului Raport publicat de Comisia Europeană în 2015, România se situează pe locul II în Europa
în ceea ce priveşte numărul de adolescente, cu vârstă între 15-19 ani care au devenit mame timpuriu. Mai mult,
raportul ne arată că România se află pe locurile fruntaşe în ceea ce priveşte numărul de avorturi şi neglijarea
mijloacelor de contracepţie.
Aceste statistici îngrijorătoare sunt rezultatul lipsei de informare în rândul tinerilor. România este printre
puţinele state membre ale Uniunii Europene care nu au inclus, nici până în momentul de faţă, un program obligatoriu
despre educaţia sexuală în curicula şcolară. Tinerii, care practic se găsesc în grijă statului de la vârstă de 6 ani până la
19 ani, nu beneficiază de niciun sprijin din partea autorităţilor în sensul igienei şi sănătăţii publice. Aşadar, LIPSA
DE INFORMARE, drept fundamental al cetăţenilor, încălcat în mod abuziv de către autorităţile statului, predispune
tinerii la boli grave, creşterea prostituţiei şi în final la clasarea României pe locurile fruntaşe în statisticile publicate
de organismele europene.
Vă adresez, aşadar, următoarea întrebare:
Care este strategia pentru diminuarea şi informarea tinerilor cu privire la sănătate, igienă şi educaţie
sexuală?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: doamnei Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind lipsa practicării sportului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între
18-24 de ani
Stimată Doamnă Ministru,
Ultimul raport publicat de Comisia Europeană în 2015 ne arată că românii cu vârste cuprinse între 18-24 de
ani se află pe locurile fruntaşe în rândul tinerilor care nu practică sport. Aceste statistici îngrijorătoare sunt cauzate de
lipsa de promovare a programelor şi a activităţilor sportive care să stimuleze tinerii să beneficieze de un stil de viaţă
sănătos. După cum bine ştim, lipsa acestor activităţi fizice din programul tinerilor duce la apariţia unor boli grave
cum ar fi obezitatea, atrofierea muşchilor iar toate acestea duc la scăderea randamentului fizic şi mental.
50% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 de ani nu sunt activi din punct de vedere sportiv iar autorităţile
abilitate să intervină în acest sens par să nu dea importanţă acestor cifre. Tinerii trebuie informaţi cu privire la
importanţa activităţilor sportive şi trebuie stimulaţi prin programe naţionale să trăiască sănătos într-o lume care deja
poartă amprenta sedentarismului.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1. Care sunt strategiile ministerului în ceea ce priveşte stimularea tinerilor în vederea practicării
sportului?
2. Câte programe au fost iniţiate până în acest moment de către minister cu referire la practicarea
activităţile sportive şi care sunt rezultatele acestora la nivelul tinerilor?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
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În atenţia: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind lipsa controalelor medicale periodice în rândul tinerilor
Stimate Domnule Ministru,
Raportul publicat de Comisia Europeană în 2015 ne arată că tinerii români sunt plasaţi pe primele locuri în
statisticile ce se referă la lipsa interesului cu privire la controalele medicale periodice. Aşadar, observăm că tinerii cu
vârste cuprinse între 16-24 de ani din România nu se prezintă periodic sau chiar deloc la vizitele medicale.
Nedepistarea afecţiunilor medicale şi a bolilor la timp, duce la acutizarea problemelor de sănătate. Lipsa de informare
şi lipsa programelor aplicabile în ceea ce priveşte sănătatea în rândul tinerilor duce la agravarea stării de sănătate şi la
lipsa de prevenire a afecţiunilor.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1. Care este strategia de prevenire a afecţiunilor medicale în rândul tinerilor?
2. Care au fost programele derulate până în prezent de către Ministerul Sănătăţii care să stimuleze
participarea tinerilor la controale medicale periodice şi care au fost rezultatele înregistrate?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi
Stimate Domnule Ministru,
Potrivit raportului naţional privind starea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar public din mediul
rural, gradul de realizare a obiectivului de asigurare a serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi este de 46.9%.
În urma protocoalelor de colaborare încheiate cu Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, puţine
dintre acestea au demonstrat eficienţa activităţilor de orientare şi consiliere.
Aceste servicii reprezintă un factor operaţional care contribuie la diminuarea riscului de abandon şcolar,
creşterea interesului pentru implicarea în activităţi de învăţare a lucrurilor noi, creşterea încrederii în propria
persoană, conştientizarea potenţialului personal, orientarea în carieră şi îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi.
Vă adresez, aşadar, următoarea întrebare:
Există o strategie care să contribuie la creşterea eficienţei activităţii unităţilor care asigură servicii de
orientare şi consiliere?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.
***
În atenţia: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : Tratamentul fără interferon al bolnavilor de hepatita C
Domnule ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, vă adresez prezenta interpelare :
Am primit în audienţă un număr mare de persoane care doresc să ştie când şi în ce condiţii va fi
administrat tratamentul fără interferon bolnavilor de hepatita C.
Cu adevărat disperaţi (şi pe bună dreptate) de întârzierile apărute in aplicarea acestui program sunt cei
care, fie sunt bolnavi ei înşişi, fie au persoane din familie care au această boală în stadii grave. Cu cât durează mai
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mult procedurile de aprobare şi achiziţionare a tratamentului, cu atât şansa lor la viaţă scade dramatic, aspect de care
sunt convins că sunteţi absolut conştient.
Mai mult, aceşti bolnavi sunt îngrijoraţi că tratamentul va fi aplicat pe criterii de vârstă şi de gravitate a
bolii, în sensul de a fi aprobate cu prioritate dosarele persoanelor mai tinere şi aflate în stadii mai puţin grave ale
bolii, ceea ce ar creşte rata de succes a terapiei însă ar reprezenta o discriminare greu de explicat din punct de vedere
uman.
De aceea, vă rog, domnule Ministru, să răspundeţi acestei interpelări precizând calendarul exact al
introducerii acestui tratament şi condiţiile concrete în care el va fi aprobat şi aplicat.
Solicit raspunsul în scris.
***
În atenţia: domnului Daniel Constantin ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
De către: deputat Octavian Marius Popa
Obiectul interpelării: Lipsa măsurilor financiare pentru fermieri în vederea compensării efectelor secetei
Stimate Domnule Ministru,
Lipsa unor măsuri concrete în combaterea efectelor secetei în agricultură, atât la culturile agricole de toamnă
(porumb, floarea soarelui, rapiţă ) - cu preponderenţă -, cât şi în sectorul legumicol, se va reflecta şi în sectorul
economic, unde evaluarea finală se va vedea în trimestrul 4.
Lipsa unor politici coerente referitoare la acest fenomen climatic, şi nu numai, au condus la această situaţie,
cu atât mai mult cu cât au fost avertismente ale meteorologilor privitoare la faptul că în acest an ne vom confrunta cu
un an secetos. În ciuda acestor avertismente Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a înţeles să ignore această
atenţionare. Dacă s-ar fi ţinut cont de prognoza meteorologilor se puteau găsi măsuri de atenuare a efectelor secetei,
altele decât alocare financiară directă către fermieri, respectiv motorină fără acciză pentru motopompele pentru irigat,
energie electrică ieftină etc., măsuri care trebuiau identificate şi luate la timp. Nu în ultimul rând, s-a întârziat
nejustificat de mult în ceea ce priveşte evaluarea privind efectele secetei. Mai grav, ministerul nu a informat fermierii
de existenţa Ordinului 2204 din 2015 privind procedura reducerii normei de venit, în cazul activităţilor agricole. Deşi
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a vehiculat suma de 400 lei/ha ce ar urma să se acorde persoanelor
juridice asigurate care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, 200 lei/ha la persoanele juridice neasigurate şi 100
lei/ha de păşune, sume ce ar trebui să compenseze pierderea de venit, această despăgubire nu s-a realizat.
Având în vedere complexitatea situaţiei menţionate şi implicaţiile pentru economie, vă rog, domnule Ministru, să
precizaţi:
1.
Când se vor acorda despăgubirile pentru seceta din acest an şi în ce mod?
2.
Care este cuantumul concret al despăgubirilor ce urmează a fi acordate?
3.
Cine va beneficia concret de aceste sume?
Solicit răspuns scris.
***
În atenţia: domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României
domnului Liviu-Marian Pop, ministru delegat pentru Dialog Social
De către: deputat Octavian Marius Popa
Obiectul interpelării: Consiliul Economic şi Social
Stimate Domnule Prim-Ministru,
Stimate Domnule Ministru,
Dialogul tripartit la nivel naţional constituie una dintre variabilele importante ce stau la baza procesului
decizional. Consiliul Economic şi Social ( CES ) reprezintă unul dintre pilonii principali ce intervin in procesul
legislativ. De altfel, în cadrul Constituţiei României, Consiliul Economic şi Social este definit la articolul 141 ca fiind
organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de
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înfiinţare, organizare şi funcţionare. Consider că funcţionarea în parametrii de eficienţă, etică şi imparţialitate
reprezintă obiective transversale pentru orice stat care respectă şi integrează dialogul social în procesul legislativ.
Nominalizarea CES- ului în Constituţia României, atrage o responsabilitate imensă din partea actorilor ce
intervin în activitatea instituţională.
Sindicatele, patronatele dar şi societatea civilă sunt actori interesaţi ai procesului legislativ, iar integrarea
acestora în procesul legislativ de o manieră calitativă şi transparentă reprezintă elemente imperativ necesare pentru
eficacitatea activităţii CES – ului.
În urma analizei raportului de activitate CES, pentru anul 2014, se poate observa că o serie de elemente din
cele menţionate mai sus nu au fost luate în calcul de către CES, iar calitatea procesului de reprezentare a intereselor
instituţiilor membre este una extrem de scăzută.
Din acest motiv, vă solicit informaţii despre raţiunile pentru care CES- ul se confruntă cu următoarele
situaţii:

Incapacitatea organizaţiei de a constitui noul plen, prin integrarea societăţii civile. Până la data de 01
octombrie 2015 noul plen nu a fost constituit.

Numărul extrem de mic de şedinţe care beneficiază de cvorum, în condiţii Legii 248/2013 completată prin
legea 222/2015. La aceasta se adaugă numărul extrem de mare de puncte de vedere emise de CES şi nu avize, cum ar
fi trebuit, iar această situaţie ridică un semn de întrebare cu privire la legitimitatea instituţiei în ceea ce priveşte
activitatea pe care o desfăşoară. În anul 2014, Consiliul Economic şi Social a avizat doar 6 proiecte de acte normative
(faţă de 83 în anul precedent), iar la un număr de 128 de proiecte au fost transmise adrese iniţiatorilor prin care li se
aduceau la cunoştinţă punctele de vedere formulate de membrii prezenţi ai plenului, consemnate ca puncte de vedere
ale părţilor, în cadrul şedinţelor Plenului în cadrul cărora nu a fost întrunit cvorumul necesar (înregistrându-se un
total de 134 proiecte de acte normative, faţă de 197 în anul precedent).1

Număr mic de persoane care participă la comisiile de specialitate precum şi slaba calitate a activităţii pe care
o desfăşoară comisiile de specialitate. Din cele 75 de şedinţe aferente anului 2014 (faţă de 134 în anul precedent), 69
nu au întrunit cvorumul necesar.

Slaba participare a reprezentanţilor CES în cadrul comisiilor parlamentare.

Lipsa unor semnalări din partea CES, în conformitate cu art 5, sub. C, care să vizeze apariţia unor fenomene
economice şi sociale în condiţiile în care - cel puţin - situaţia socială din România nu este una pozitivă.

Numărul mic de analize sau studii care să justifice punctele de vedere ale partenerilor sociali sau ale
societăţii civile realizate în anul 2014 si 2015. La toate acestea se adaugă lipsa de reacţie, cel puţin cu privire la
modificarea codului fiscal, la propunerea de modificare a codului muncii sau la problema imigratiei siriene.

Numărul extrem de mic de colaboratori externi utilizaţi pentru activitatea instituţiei.

Lipsa validărilor persoanelor ce constituie noul plen din partea sindicală şi din partea patronală. Aici ne
referim în special la numărul extrem de mic de validări aferente nominalizărilor din partea organizaţiilor patronale.

Lipsa de preocupare în realizarea de parteneriate cu instituţii de expertiză din mediul economic şi social cum
ar fi: Academia Română, mediul universitar, Consiliul Fiscal, BNR, ASF etc.

Lipsa unor apariţii publice pentru prezentarea punctelor de vedere instituţionale şi a avizelor CES pe diverse
teme si tematici de interes, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Menţinerea în cadrul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unor proceduri de vot controversate
care pot conduce la vicierea procesului de vot în sine, de exemplu procedura de vot pentru alegerea funcţiei de
Preşedinte.
Consider că fiecare punct mai sus menţionat trebuie să beneficieze de o explicaţie coerentă.
Vă solicit în acest sens un punct de vedere scris cu privire la fiecare aspect mai sus menţionat.
Nu putem să rămânem indiferenţi la numeroasele plângeri realizate de societatea civilă cu privire la
procedura de selecţie şi nominalizare a ONG-urilor în cadrul CES-ului. Lipsa de transparenţă, clientelismul, au
contribuit la vicierea procesului de selecţie, lucru gălăgios semnalat de societatea civilă.
De asemenea, se impun explicaţii cu privire la situaţia conducerii CES-ului deoarece mandatul Preşedintelui
CES a expirat iar acesta se regăseşte în continuare în funcţia de Preşedinte, fără nici o justificare legală.

1

Extras Raport de activitate CES 2014
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Această situaţie a aruncat într-un brutal derizoriu instituţional instituţia CES, iar atât partenerii sociali cât şi
societatea civilă a realizat numeroase plângeri cu privire la nelegitimitatea Preşedintelui CES şi a actualului Plen
CES.
Este demn de menţionat faptul că numărul solicitărilor este unul considerabil, iar mare parte dintre acestea
consideră că instituţia nu are legitimitatea sau capacitatea de a reprezenta interesele societăţii civile şi ale partenerilor
sociali, în termeni reali.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru pentru Dialog Social, pentru ce Guvernul
României susţine bugetar o instituţie de interes naţional, care, în afara faptului că nu se mai află în legalitate, nu mai
poate să îşi desfăşoare activitatea în plen legal constituit şi este blocată de interesele pecuniare sau de altă natură a
actualului Preşedinte CES?
De ce nu se sistează plăţile instituţionale de la bugetul de stat către această instituţie până la intrarea ei in
legalitate, în conformitate cu noua lege care reglementează funcţionarea CES?
De asemenea, vă rog să comunicaţi măsurile pe care le veţi dispune şi termenele de timp pe care consideraţi
că vă puteţi angaja în vederea soluţionării situaţiei de fapt generată de cele expuse mai sus şi intrarea în legalitate şi
funcţionalitate a instituţiei CES.
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
De către: deputat Ioan Tămâian,
Obiectul interpelării: Rata redusă a absorbţiei fondurilor europene de către statul român
Stimate domnule Ministru,
Este cunoscut faptul că România înregistrează cea mai mică rată de absorbţie a fondurilor europene, fiind
singura ţară care are o rată cu 20 la sută sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.
Dumneavoastră aţi declarat zilele trecute:„consider că până la sfârşitul anului putem avea 70% grad de
absorbţie. O imagine fidelă vom avea în jurul lunii martie 2016 asupra absorbţiei efective".
Comisia Europeană a precizat faptul că „există dovezi care sugerează o deficienţă semnificativă in
functionarea sistemului de management si control in raport cu cerinta-cheie 4 (autoritate de management – verificari
de management) .
Când am intrat în Uniunea Europeană , cu toţii am sperat că aderarea este cea mai mare şansă pentru
modernizarea României. Dar legislaţia stufoasă, lipsa cofinanţărilor de la Guvern, birocraţia din cadrul autorităţilor
de management au ţinut ţara pe loc.
După nereuşita primilor şapte ani ca stat membru al Uniunii Europene (având în vedere că România este pe
ultimul loc din UE in ceea ce priveşte rata de absorbţie a fondurilor europene), ţării noastre i s-a oferit o provocare şi
mai mare pentru următorul exerciţiu financiar: astfel, până în anul 2020 trebuie să atragem şi să cheltuim de 35,5
miliarde de euro.
Arhitectura instituţională este principalul motiv pentru care utilizarea fondurilor europene nu reuşeşte să aibă
un impact real pozitiv asupra vieţii de zi cu zi. Mai multe ministere derulează investiţii prin fonduri europene în
aceleaşi domenii, fără a exista o corelare între acestea, astfel încât beneficiile să fie maximizate. De asemenea, alte
cauze le reprezintă birocraţia excesivă şi o parte a personalului din cadrul Autoritatilor de management slab pregătit.
Cert este că, din greşelile făcute în trecut în ceea ce privesc proiectele cu finanţare din fonduri primite de la
Comunitatea Europeană, suntem datori să învăţăm. Numai printr-o eficientizare a sistemului de analiză şi verificare a
documentelor necesare obţinerii finanţărilor, numai printr-o colaborare continuă între organismele statului cu rol de
implementare, vom reuşi o absorbţie a fondurilor europene pe măsura aşteptărilor, iar credibilitatea şi cota României
la masa Comunităţii Europene va creşte.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru, următoarele:
-Ce strategie aveţi pentru debirocratizarea acestor instituţii care, în numeroase cazuri, în loc să fie cele care-i îndrumă
pe cei care depun proiecte pentru accesarea fondurilor comunitare, sunt „frânele” şi în mod neprofesionist „îi
alungă” pe cei care doresc să iniţieze şi să deruleze astfel de programe.
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-Ca „până la sfârşitul anului putem avea 70% grad de absorbţie”, după cum aţi declarat, vă rog să-mi spuneţi ce
măsuri concrete veţi lua pentru atingerea obiectivului propus şi totodată să nu mai fim la coada Europei?
Vă rog să-mi răspundeţi în scris.
***
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Stelian Nechita Dolha
Obiectul interpelării: Vă asumaţi vreo responsabilitate pentru nou prefiguratul eşec al aderării României la
Spaţiul Schengen?
Domnule prim-ministru,
Aţi declarat în vizita dumneavoastră în Iordania că România nu va fi primită în Spaţiul Schengen în curând şi
că cererea ţării noastre nu va fi discutată nici la următoarea întrunire a JAI, respectiv a Consiliului Europei şi v-aţi
permis să arătaţi cu degetul către Olanda ca principal vinovat al acestui nou eşec.
Domnule prim ministru, în condiţiile în care dumneavoastră, ca şef al Executivului României aveţi nefericita
calitate de inculpat într-un proces în care DNA vă acuză de fapte de corupţie, nu vă asumaţi nici cea mai mică
responsabilitate în eşuarea noii tentative de a adera la Spaţiul Schengen, mai ales acum când condiţiile geopolitice ar
fi fost favorabile aderării ţării noastre?
Nu aveţi nicio reţinere să indicaţi Olanda şi alte ţări UE drept vinovate atunci când aliatul dumneavoastră,
preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu cere comisie parlamentară pentru evaluarea democraţiei din
România, iar în plenul reunit al Parlamentului la ultima moţiune de cenzură atacă într-o manieră incalificabilă justiţia
din România şi procurorii DNA? Credeţi că o asemenea atitudine a numărului 2 în ierarhia statului, ajuns în această
funcţie şi păstrat exclusiv datorită dumneavoastră le semnalează statelor europene care au manifestat în trecut
reticenţe faptul că justiţia nu e ameninţată în România şi că Mecanismul de Cooperare şi Verificare poate fi ridicat?
Sau tot Olanda e responsabilă pentru că şeful dumneavoastră de partid, liderul formaţiunii aflate la guvernare
şi cel care vă girează funcţia de prim-ministru, Liviu Dragnea, este condamnat la închisoare cu suspendare pentru
fraudarea unui scrutin?
Domnule prim-ministru cu un asemenea balast şi cu asemenea atacuri la adresa procurorilor DNA şi a
justiţiei în general chiar nu vă asumaţi nicio răspundere în acest eşec dureros al guvernului pe care îl conduceţi?
Aştept răspuns scris şi verbal.
***
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Cristian- Constantin Roman
Obiectul interpelării: Reevaluarea programului naţional “Cornul şi laptele”
Stimate domnule Prim-ministru,
Doresc prin prezenta interpelare să vă atrag atenţia asupra unei probleme, care cu siguranţă nu reprezintă un
element de noutate, însă e tratată în continuare cu indiferenţă de către toţi factorii responsabili implicaţi.
Mă refer la programul “Cornul şi laptele”, care, după atâţia ani de când a fost implementat, ar fi cazul ca el să fie
adaptat realităţilor sociale ale vremurilor în care trăim.
Există o problemă, pe care toţi ne facem că nu o vedem. Mai cu seamă în mediul urban, dar chiar şi în cel rural,
copiii refuză laptele şi cornul în favoarea pacheţelului de acasă sau a produselor de tip fast food. Sunt unităţi şcolare
unde nici un copil nu consumă laptele şi cornul. Unii poate că ar face asta, dar, pentru că majoritatea refuză, ei se
ruşinează şi renunţă. Astfel, cantităţi impresionante de lapte, produse de panificaţie, chiar fruncte, ajung să fie
valorificate de către personalul administrativ din şcoli. “Cornul şi laptele” ajung mâncare pentru animale şi nu cred că
asta a fost scopul propus de Guvern. Sunt şi situaţii în care copiii iau produsele şi hrănesc maidanezii din cartier cu
ele sau, pur şi simplu, le aruncă, se joacă cu ele. De ani buni se întâmplă aceste lucruri, sunt cheltuiţi mulţi bani de la
buget şi nimeni nu face nimic, toată lumea se complace în această rutină. Asistăm indiferenţi la o adevărată bătaie de
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joc din banul public pentru că, din punct de vedere electoral, programul dă bine. Nu spune nimeni că trebuie renunţat
la el definitiv, însă el ar putea deveni opţional. Astfel cheltuielile publice ar fi redimensionate şi risipa oprită. În loc
să se irosească resurse, ele ar putea fi redirecţionate către cei care au cu adevărat nevoie de ele.
Există un lanţ întreg al slăbiciunilor, de interese, în acest program. Consiliile judeţene - care fac achiziţile,
firmele furnizoare - care încasează banii, politicienii - care exploatează electoral programul şi cei din şcoli - care
valorifică produsele neconsumate. Mulţi au de câştigat, însă statul pierde sigur pentru că scopul iniţial propus nu este
atins.
Sunt numeroşi aceia care vor să ascundă această realitate, însă există chiar şi rapoarte oficiale, studii asupra
eficienţei programului, care confirmă cele prezentate mai sus.
Sper ca datele comunicate în această interpelare să fie suficiente pentru a vă determina să întreprindeţi măsurile
necesare reevaluării programului “Cornul şi laptele”, şi de a-l adapta realităţilor actuale din comunităţile şcolare,
astfel încât el să-şi dovedească eficienţa pe măsura fondurilor alocate.
Solicit răspuns formula în scris şi verbal.
***

 Întrebări

Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Strategie privind creşterea gradului de aborţie a fondurilor europene pentru exerciţiul financiar 2014-2020
Domnule Ministru,
Recent aţi declarat că până la sfărşitul anului în curs, „putem avea 70% grad de absorţie”, dar de la „am
putea” până la a realiza este cale lungă, mai ales că data de 31 decembrie 2015 bate deja la uşă.
Stiu că v-aţi instalat de puţin timp la acest minister extrem de important şi mi-aş dori ca acest guvern să se
concentreze pe absorţia fondurilor structurale, măcar acum pe ultima sută de metri, pentru a nu mai fi iarăşi codaşii
Uniunii Europene.
Guvernul Ponta a visat la un grad de absorţie de 80% din banii europeni, dar numai avem timpul sufiecient
să cheltuim fondurile UE alocate pe acest cadru finaciar, iar perioada în care România mai poate cheltui aceste
fonduri practic scursă.
Oare de ce acest guvern nu reuşeşte să-şi ţină promisiunile privind creşterea gradului de absorţie a fondurilor
europene? Oare am uitat că România a obţinut cu greu ca nivelul fondurilor pentru bugetul pe 2014-2020 să nu fie
scăzut?
Vă rog domnule ministru să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă există o strategia concretă vizavi de
creşterea gradului de aborţie a fonsurilor europene măcar pentru exerciţiul financiar 2014-2020, având în vedere
faptul că deja s-au scurs doi ani din acesta, iar linii de finanţare încă nu au fost deschise. De asemenea, vă rog să
precizaţi şi dacă anticipaţi o debirocratizare a modalităţilor de accesare a fondurilor nerambursabile, având în vedere
că acest lucru crează o tot mai mare neatractivitate în rândul potenţialilor beneficiari.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Iliuţă Vasile
***
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Înfiinţarea agenţiei de promovare a produselor româneşti
Domnule Ministru,
În urma modificărilor şi înăspririi regulilor de atestare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale atestă
până în prezent 386 de produse tradiţionale româneşti şi 42 de produse recunoscute ca produse obţinute după reţete
consacrate. Din păcate, producătorii români pătrund pe piaţa europeană în măsura potenţialului economic, ceea ce
înseamnă că un număr foarte mic de producători îşi permit acest lucru.
Domnule ministru, în luna iunie a acestui an aţi declarat că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
intenţionează să înfiinţeze o agenţie pentru promovarea producătorilor autohtoni pe piaţa locală şi în străinătate, care
să funcţioneze în parteneriat public-privat. Având în vedere Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe
termen mediu şi lung orizont 2020-2030 şi ţinând cont de faptul că orice măsură de extindere a pieţelor de desfacere
pentru produsele româneşti este oportună, vă rog să-mi comunicaţi când se va înfiinţa agenţia de promovare a
produselor româneşti şi care este procentul actual din valoarea exporturilor pe segmetul de produse româneşti
tradiţionale.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Iliuţă Vasile
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Discriminările şi prejudiciile determinate de adoptarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
Domnule Ministru,
Este regretabil faptul că, în calitatea dumneavoastră de Rector suspendat şi de Preşedinte suspendat al
Consiliului Naţional al Rectorilor din România, din care s-ar fi prezumat că aveţi o bună cunoaştere a problemelor
din învăţământul superior şi că în calitate de ministru veţi contribui la creşterea calităţii activităţilor didactice şi de
cercetare din universităţi, aţi fost părtaş la adoptarea O.U.G. nr. 41/2015, prin care aţi fost de acord cu o a doua
prorogare a termenelor prevăzute în Legea educaţiei, cu încă un an, până la 30 septembrie 2016, cu privire la
obligaţia de finalizare a doctoratelor de către cadrelor didactice universitare. După cum bine ştiţi, cadrele didactice
universitare au avut la dispoziţie aproape 5 ani pentru a finaliza această etapă din cariera academică şi îmi permit să
citez dintr-un coleg de-al dumneavoastră, prof. dr. Ioanel Sinescu, Rectorul U.M.F. Carol Davila: „au avut la
dispoziţie din februarie 2011 şi până acum 4 ani şi jumătate timp să îşi termine doctoratele. Dacă încă nu au
doctoratul, fie nu au vrut să îl ia, pentru că nu îi intersează o carieră în învăţământ unde sunt plătiti prost, fie nu sunt
în stare. Şi atunci, ori una, ori alta, înseamnă că nu au ce căuta aici, pentru că nu sunt persoane potrivite să îşi
continue cariera în învăţământ”. V-aş recomanda, de asemenea, să analizaţi şi poziţiile tranşante ale rectorilor
celorlalte universităţi din România sau ale altor profesori universitari de prestigiu, care dezaprobă profund modul în
care a fost adoptat actul normativ, cu doar câteva ore înainte de prima zi a anului universitar, precum şi conţinutul
neclar şi discriminatoriu al acestuia.
Trecând peste aspectele de ordin procedural în adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care ridică mari semne
de întrebare, ştiindu-se că erau necesare avize prealabile, vă rog, domnule Ministru, să aveţi puterea şi să reveniţi în
haina onestă de dascăl şi să răspundeţi, nu mie, în calitate de parlamentar, ci miilor de tineri, cu doctorate obţinute
corect, fără suspiciuni de plagiat, la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate, care deşi doresc, nu au nici o
şansă să intre în sistemul universitar şi de cercetare românesc, la următoarele întrebări:

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 27 - 2015
săptămâna 5 -9 octombrie 2015
de ce aţi fost părtaş la adoptarea acestui act normativ incalificabil, ştiind că sub pretextul apărării a 3.000 de
cadre didactice universitare, pretext pur politic şi electoral, impus de Victor Ponta, aţi discriminat câteva zeci de mii
de doctori care ar fi putut intra în sistemul de învăţământ sau de cercetare?
câţi tineri doctori, sub 35 de ani, au intra în sistemul de învăţământ şi de cercetare în mandatul
dumneavostră de ministru şi câţi şi-au finalizat doctoratul de la ultima prorogare de termen în aplicarea art. 362 din
Legea educaţiei naţionale, efectuată în februarie 2015?
la aproape un an de mandat, vă rog să precizaţi măcar un singur proiect demarat de dumnevoastră, prin care
s-au angajat în sistemul de învăţământ şi de cercetare, tineri merituoşi, cu doctorate obţinute la universităţi de
prestigiu din ţară şi din străinătate şi care se bucură de o recunoaştere internaţională în comunitatea ştiinţifică?
în calitate de profesor, cum aţi aprecia dumneavoastră activitatea acelor cadre didactice care nu au reuşit să
finalizeze doctoratele în aproape 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale?
Solicit formularea răspunsului în scris cu rugămintea de a fi un răspuns sincer şi onest, nu unul standardizat,
aşa cum au ajuns să fie formulate majoritate răspunsurilor pe cele mai importante teme, de interes general. Numai aşa
voi recunoaşte dacă aţi rămas, dincolo de poziţia ocupată în prezent, de ministru, cu gândul şi sufletul la şcoala
românească.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Crearea cadrului legal privind instituirea unor măsuri de susţinere financiară şi incluziune socială a copiilor
proveniţi din familii defavorizate
Domnule Ministru,
În România anului 2015 unul din trei copii trăiesc în sărăcie, iar procentul ajunge la 50% în mediul rural.
Anual în jur de 120.000 de copii de 3-5 ani au nevoie de sprijin pentru a merge la grădiniţă regulat. Sărăcia cu care se
confruntă, accesul precar la educaţie au condus la o rată a abandonului şcolar de peste 17%. Săptămâna trecută,
comisiile reunite de muncă, protecţie socială şi administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera
Deputaţilor au adoptat raportul comun la un proiect de lege extrem de important, şi anume, proiectul de lege privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate, proiect al cărui obiect
de reglementare îl constituie crearea cadrului legal privind instituirea unor măsuri de susţinere a accesului copiilor
proveniţi din familii defavorizate la învăţământul preşcolar, în scopul creşterii accesului la educaţie a acestora şi a
incluziunii sociale. În acest sens, familiile defavorizate vor primi tichete sociale în valoare de 0.1 ISR (50 RON)
pentru a asigura alimente, rechizite, haine pentru copiii preşcolari, condiţionat însă de frecventarea zilnică a
grădiniţei.Tichetele sociale nu vor fi impozabile, acestea sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile
prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în conformitate cu prevederile prezentului
proiect legislativ.
Având în vedere faptul că aceste tichete sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul
Finanţelor Publice, vă rog, să-mi comunicaţi în ce constă procedura de emitere a acestor tichete sociale, precum şi
care este calendarul de emitere pe care vi-l propuneţi, în scopul urgentării creării cadrului legal privind instituirea
unor măsuri de susţinere financiară şi incluziune socială a copiilor proveniţi din familii defavorizate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Acordurile preventive ale României cu FMI şi cu Comisia Europeană
Domnule Ministru,
Programul de asistenţă al balanţei de plăţi, acordul preventiv încheiat de România cu Comisia Europeană, a
expirat săptămâna trecută pe 30 septembrie după ce acordul stand-by încheiat cu FMI a expirat deja în data de 26
septembrie. Acestea sunt două acorduri preventive care se încheie, în opinia finanţatorilor internaţionali, practic fără
succes din cauză că statul român a ratat angajamente importante asumate în urmă cu doi ani. E vorba, în principal, de
reformele structurale asumate prin acorduri, pe care statul român se angajase în scrisorile de intenţie şi la evaluări să
le facă în paralel cu finanţările sau garanţiile obţinute. Acordurile preventive cu FMI şi cu Comisia Europeană au fost
practic suspendate din vara anului 2014, când reprezentanţii guvernului şi cei cei creditorilor internaţionali s-au situat
pe poziţii divergente în legătură cu politicile economice şi bugetare. Începând cu anul 2014, oficiali ai guvernului au
anunţat în repetate rânduri că România nu mai are nevoie de noi acorduri cu FMI şi cu Comisia Europeană. După
luna august 2015, reprezentanţi ai Guvernului României au revenit asupra acestei poziţii şi au admis că România are
nevoie de continuarea colaborării cu FMI şi cu Comisia Europeană. Oficiali europeni au declarat că, până la acest
moment, citez: “nicio solicitare oficială nu a fost formulată şi nu a avut loc nicio discuţie cu autorităţile române în
privinţa unui nou program de asistenţă financiară”. Tehnic, după data de 30 septembrie, potrivit procedurilor
europene în domeniul asistenţei financiare acordate statelor europene ne-membre ale zonei euro, România va face
obiectul unei supravegheri post-program. Această supraveghere va dura până în luna mai 2018, data estimată până la
care România va rambursa cel puţin 70% din creditul accesat în trecut, în cadrul programului derulat între 2009 şi
2011. Detalii ale modului în care se va derula această misiune de supraveghere urmează să fie stabilite în urma unor
consultări ale Comisiei Europene cu reprezentanţii Comitetului Economic şi Financiar (EFC). În plus, Guvernul
României nu a prezentat o proiecţie bugetară clară pentru anul viitor, în condiţiile în care, cu sau fără un nou acord cu
FMI, România nu are altă variantă de a menţine costurile de împrumut la un nivel scăzut decât dacă respectă ţinta de
deficit şi dacă politicile economice sunt sustenabile şi coerente.
Ţinînd cont de complexitatea situaţiei, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de
vedere referitor la problematica mai sus prezentată.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de
Afaceri
Blocarea de către Guvernul României a ajutoarelor de minimis de circa 200 de milioane de lei pentru
societatile comerciale
Domnule Ministru,
În data de 25 septembrie 2015 un grup de antreprenori reprezentanţi a 600 de firme, care au realizat investiţii
într-un program de minimis, au depus la Guvernul României un memoriu adresat premierului Victor Ponta în care cer
pronunţarea unei poziţii clare a Guvernului României privind deblocarea ajutoarelor de minimis de circa 200 de
milioane de lei, pentru societăţile comerciale. Oamenii reclamă ca au cheltuit bani în proiectele de investitii, iar acum
Guvernul României nu le mai plăteste ajutoarele de minimis în baza Hotărârii de Guvern 274/2013. În programul de
minimis prin HG 274/2013, în anul 2014, un număr de 1.000 de IMM-uri au semnat acorduri de finanţare cu
Guvernul României. Aceste acorduri obligă firmele să demareze investiţia în maximum 4 luni de semnarea acordului,
dar plata ajutorului financiar se face prin rambursări de cheltuieli, în limita bugetului anual alocat acestei scheme de
către Guvern. Aceste acorduri conţin o clauză suspensivă, care menţionează că acordul intră în vigoare doar după
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data publicării în Monitorul Oficial a actului normativ de rectificare a bugetului pe 2014, respectiv a bugetului pe
2015, pentru cei care aveau finanţare pentru anul 2015. Astfel ajunşi în septembrie 2015, multi antreprenori au
dificultăţi pentru că au facut investiţii cu credite de la bănci, dar statul nu le-a mai rambursat cheltuielile. Alti oameni
de afaceri au obţinut linii de credit bancare pentru finanţarea investitiei în 2014, dar nu au demarat-o, din cauza
situaţiei încurcate de la Guvern, iar antreprenorii care au proiecte în derulare, mai ales în domeniul construcţiilor au
primit, conform planului lor de investiţii, sumele cerute pentru 2014, însă în 2015 nu au mai primit nimic de la
Guvern, pe motiv ca nu sunt bani în buget până la rectificarea bugetară. Din păcate, rectificarea bugetară din 28 iulie
2015 nu a prevăzut bani în plus pentru aceste ajutoare de minimis. Următoarea rectificare bugetară va veni cel mai
devreme în luna octombrie. Chiar dacă le vor fi alocaţi bani, firmele se află într-o situaţie critică pentru că nu vor
avea timp să-şi realizeze investiţiile şi toate procedurile legale pentru primirea rambursărilor de la stat până la 31
decembrie 2015.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere, precum şi
măsurile pe care ministerul pe care îl conduceţi le va întreprinde pentru deblocarea şi rezolvarea problemei mai sus
menţionate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Activitatea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii
Stimate domnule Ministru,
În anul 2009 a fost înfiinţată, prin Hotărâre de Guvern, Agenţia de Credite şi Burse de Studii (ACBS) care ar
trebui să asigure accesul cetăţenilor români la studii în străinătate, în vederea formării şi specializării, percum şi
managementul sistemului de creditare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular
acreditate, care urmează studii universitare de licenţă şi de masterat la zi. De asemenea, ACBS ar trebui să asigure
accesul elevilor, studenţilor, al absolvenţilor instituţiilor de învăţământ acreditate, al personalului didactic titular în
învăţământ şi al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educaţiei de Guvern, de
autorităţi publice, fundaţii, donatori, de diferite state, în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod
unilateral, precum şi la bursele provenite din programe guvernamentale şi internaţionale. Potrivit Ordonanţei de
infiintare a Agenţiei, aprobată de Guvern în februarie 2009, studenţii la facultate sau la master care urmează cursurile
la zi în universităţile de stat sau în cele particulare acreditate, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru
acoperirea taxelor de studiu sau pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor.
Faptul că în directa dumneavoastră subordonare se află Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii,
organism consultativ naţional, organism din care fac parte patru profesori universitari titulari, un secretar de stat şi
mai mulţi directori din Ministerul Educaţiei, doi profesori titulari din învăţământul preuniversitar şi directorul general
al ACBS, cred că sunteţi extrem de bine informat cu privire la activitatea acestei instituţii.
Având în vedere toate aceste aspecte vă rog să îmi precizaţi numărul de credite acordate de către Agenţie
studenţilor începând cu anul 2009 şi până în prezent.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ioan Oltean
***
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Adresată domnului Iulian-Ghiocel Matache, ministrul Transporturilor
Reluarea licitaţiilor pentru pasajele peste centura Arad
Stimate domnule Ministru,
În 2010 au început lucrările la două lucruri de infrastructură extrem de importante pentru decongestionarea
traficului în muncipiul Arad: pasaj pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-Curtici-DJ706B şi pasaj peste
linia CF Arad – Bucureşti. Deşi ambele lucrări aveau termen de finalizare în 2012, respectiv 2013, lipsa alocărilor
financiare a făcut ca lucrările să fie întrerupte deşi ambele erau în stadii avansate. Mai mult anul acesta CNADNR a
decis rezilierea contractelor iniţiale, existând însă promisiunea reluării licitaţiilor în cel mai scurt timp. Nu există
informaţii însă când vor fi relicitate lucrările de finalizare a acestor pasaje şi între timp lucrările executate deja se
degradează.
Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări:
Când vor fi scoase la licitaţie lucrările de la cele două pasaje pe varianta de ocolire Arad?
Care este valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat şi în ce perioadă pot fi realizate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Şcheau
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Stadiul derulării PNDR 2007-2013
Domnule Ministru,
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se apropie de final, ultimele solicitări de decontare din
partea Comisiei Europene putând fi făcute până pe 31 decembrie 2015. La jumătatea acestui an, în cadrul Comisiei
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor a fost organizată o
dezbatere privind stadiul implementării PNDR 2007-2013. Cu acea ocazie, s-a atras atenţia asupra numărului foarte
mare de contracte de finanţare ce au trebuit reziliate, pentru că beneficiarii nu au putut asigura fondurile de
cofinanţare, în principal. Pentru a reduce impactul negativ asupra rezultatelor generale ale PNDR 2007-2020, aţi
anunţat că o parte din fondurile astfel disponibilizate va fi direcţionată către finanţarea unor proiecte derulare de
primării.
În aceste condiţii, având în vedere că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este în
subordinea Ministerului Agriculturii, vă rog să-mi comunicaţi:
1. Câte noi proiecte cu beneficiari publici vor intra în program şi care este suma alocată?
2. Care au fost criteriile care au stat la baza desemnării acestor beneficiari publici? Dacă sunt proiecte depuse în anii
anteriori declarate eligibile, dar fără finanţare la acea vreme, se solicită rectificări ale părţilor tehnice din proiect?
3. Dacă cererile de plată trebuie depuse până la sfârşitul anului 2015, cum consideră AFIR că beneficiarii publici vor
putea respecta legislaţia şi termenele în materie de licitaţii publice, execuţie şi decontare?
4. Dacă aceste proiecte nu se finalizează până la sfârşitul anului 2015, cum vor putea fi continuate, iar finanţarea cine
o va asigura - bugetul statului sau din fonduri comunitare?
5. Care este stadiul absorbţiei fondurilor PNDR 2007-2013?
6. Care este suma proiectelor reziliate în 2015?
7. Ce sumă se preconizează să fie dezangajată la sfârşitul acestui an?
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Eforturile Ministerului Afacerilor Externe pentru aderarea României la Spaţiul Schengen
Stimate Domnule Ministru,
Spaţiul Schengen constituie o zonă de liberă circulaţie şi mişcare a persoanelor din statele europene.
Aderarea României la această zonă a însemnat o condiţie sine qua non asumată prin Tratatul de Aderare la Uniunea
Europeană. Subliniez că acelaşi Tratat, prin articolul 4 alineatul 2 specifică faptul că aderarea României la spaţiul
Schengen se adoptă cu unanimitate.
Din informaţiile existente până în prezent, statul român a parcurs etapele necesare alăturării la spaţiul
Schengen şi a îndeplinit criteriile conforme cu acquis-ul în materie. La Consiliul JAI de la începutul lunii decembrie
2013, România a luat decizia ca împreună cu Bulgaria să formuleze declaraţia politică privind ralierea la zona
Schengen. A urmat o perioadă de timp în care procesul de intrare proriu-zisă în acest spaţiu s-a lovit de opoziţia altor
state.
De asemenea, potrivit ultimelor date nu există un consens privind intrarea statului român în Spaţiul
Schengen, în consecinţă România va primi un vot negativ la şedinţa Consiliului JAI din 8-9 octombrie a.c.
Faţă de cele prezentate, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Care sunt eforturile Ministerului Afacerilor Externe pentru deblocarea acestui proces şi finalizarea cu succes
a lui?
2.
Există discuţii cu alte state membre sau nemembre UE care să aibă statutul de avocaţi pledanţi pentru intrarea
României în zona Schengen?
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale
Eforturi ale Ministerului Apărării Naţionale privind creşterea cererii de înzestrare a Armatei Române din
producţia internă
Stimate Domnule Ministru,
Sectorul industriei de apărare este o componentă strategică a securităţii României. Armata Română a trecut
prin ample transformări instituţionale şi legislative, atât în procesul de aderare, cât şi după intrarea în NATO.
Volumul activităţilor din industria de apărare alături de cererea de înzestrare a armatei din producţia internă
au cunoscut o diminuare în ultima decadă. Consecinţele proxime ale acestui lucru au determinat o scădere a activităţii
de cercetare – dezvoltare şi o reducere a personalului de specialitate.
Există la momentul actual un document programatic, „Carta Albă a Apărării”, pentru un orizont de patru ani,
2015-2019, avizat în şedinţa CSAT din 17.06.2013, aprobat de Guvernul României la 09.09.2015, supus spre
aprobare Parlamentului României. Documentul are menirea de a răspunde prevederilor „Strategiei Naţionale de
Apărare a Ţării 2015-2019” legate de sectorul de apărare. De asemenea, subliniez existenţa „Strategiei Industriei
Naţionale de Securitate a României”, aprobată prin H.G. nr. 1157/2013 şi a unui proiect de lege privind „Industria
Naţională de Apărare şi Securitate a României” elaborat de Ministerul Economiei, aflat în dezbatere.
Faţă de cele prezentate, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Ministerul Apărării Naţionale, în calitate de autoritate în domeniul apărării naţionale, are în proces de
elaborare un plan de înzestrare al Armatei Române care să încurajeze dezvoltarea industriei de apărare româneşti?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Stadiul absorbţiei fondurilor UE
Stimate domnule Ministru,
România trebuie să facă dovada până la 31 decembrie 2015 că a cheltuit peste 19 miliarde de euro, fonduri
europene alocate din bugetul 2007-2013. În condiţiile în care foarte multe proiecte au întârzieri, sunt blocate, iar rata
de absorbţie abia a ajuns la 55%, există un risc foarte mare de pierdere a banilor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, solicit răspuns scris la următoarele întrebări:
Care va fi suma din alocarea 2007-2013 care va rămâne necheltuită la finalul acestui an?
Ce se întâmplă cu proiectele care nu vor fi finalizate la sfârşitul acestui an? Câte din acestea vor putea fi
fazate pentru a primi finanţare şi din alocarea 2014-2020?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ion Şcheau
***
Adresată domnului Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Curţii de Conturi
Revocarea domnului Anton Ioan din funcţia de consilier de conturi şi, implicit, din funcţia de vicepreşedinte al
Autorităţii de Audit
Stimate domnule preşedinte,
Urmare scrisorii prin care aţi solicitat Parlamentului să vă comunice soluţia pe care o va adopta după
pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 514 din 8 octombrie 2014 prin care s-a constatat că Hotărârea
Parlamentului nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte al Autorităţii de Audit
este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea domnului Anton Ioan în funcţia de consilier de conturi şi de
vicepreşedinte al Autorităţii de Audit, Parlamentul României a adoptat Hotărârea nr. 37 din 9 septembrie 2015
privind revocarea domnului Anton Ioan din funcţia de consilier de conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit.
Având în vedere că de la transmiterea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 514 din 8 octombrie 2014 şi până la
adoptarea hotărârii de către Parlamentul României au trecut mai bine de 10 luni, vă rog, domnule preşedinte, să ne
comunicaţi următoarele:
Domnul consilier Anton Ioan a primit indemnizaţia în această perioadă? Daca da, în ce calitate şi la ce sumă
se ridică valoarea acestor venituri încasate necuvenit?
Cine va răspunde pentru prejudiciul creat şi cum veţi proceda pentru recuperarea acestuia?
Ce măsuri aţi dispus până în prezent şi cum veţi proceda după ce v-a fost comunicată soluţia adoptată de
Parlamentul României?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Tinel Gheorghe
***
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Adresată domnului Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României
Raportul Curţii Europene de Audit
Domnule Prim-ministru,
Aproape jumătate din statele membre, inclusiv România, riscă să piardă accesul la fonduri de dezvoltare în
valoare de sute de miliarde de euro, dacă nu vor face ordine în contractele de achiziţii publice până la sfârşitul lui
2016, potrivit unui raport al Curţii Europene de Audit.
La începutul anului 2015, 12 dintre cele 28 de state membre, între care şi România, nu îndeplineau condiţiile
standard necesare pentru achiziţii publice în domenii precum transporturi şi infrastructura energetică.
Cele 12 statele memţionate în raport sunt România, Bulgaria, Grecia, Croaţia, Italia, Letonia, Ungaria, Malta,
Polonia,
Slovenia
şi
Slovacia,
Cehia.
Dacă standardele UE referitoare la achiziţiile publice nu vor fi îndeplinite până la sfârşitul anului 2016,
Comisia Europeană ar trebui să suspende plăţile către statele membre, până când acestea vor remedia deficienţele, se
arată
în
raport.
Comisia Europeană a anunţat că va acorda statelor membre suportul tehnic pentru dezvoltarea unor planuri
de acţiune şi evitarea suspendării fondurilor, dar a avertizat că nu se va abţine să recurgă la suspendare, dacă ţintele
planurilor de acţiune respective nu vor fi îndeplinite.
Având în vedere aceste aspecte, vă întreb, Domnule Prim-ministru care sunt masurile pe care Guvernul pe
care-l conduceţi intenţionează să le adopte pentru remedierea acestei probleme?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
Adresată domnului Narcis Ştefan Neaga, director general C.N.A.D.N.R.
Utilizarea banilor proveniţi din despăgubiri
Anual, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România colectează, de la societăţile de
asigurare-reasigurare, sume cu titlu de despăgubiri, pentru prejudiciile cauzate asupra infrastructurii de către
conducătorii auto care sunt implicaţi în accidente rutiere.
În prezent, nu există date relevante în ceea ce priveşte gradul de recuperare al prejudiciilor, dar şi
modalitatea în care sunt utilizate sumele plătite de părţile responsabile civilmente.
Având în vedere cele menţionate, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
1.
Care au fost sumele colectate, la nivelul anilor 2014 şi 2015 (primul semestru), cu titlu de despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate infrastructurii pe care o aveţi în administrare?
2.
Care este procentul de recuperare al prejudiciilor în intervalul de timp menţionat?
3.
Cum sunt evidenţiate sumele colectate cu titlu de despăgubiri în bugetul CNADNR ?
4.
Cum au fost utilizate sumele la care se face referire în prezenta întrebare ?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Maria Grecea
***
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Legea votului prin corespondenţă
Domnule Ministru,
Având în vedere neregulile grave semnalate în organizarea votului cetăţenilor din Diaspora pentru alegerile
prezidenţiale din noiembrie 2014 la nivelul ambasadelor şi consulatelor României, vă rog să precizaţi, în scris, care
sunt rezultatele analizelor efectuate în Minister , precum şi opinia Excelenţei Voastre pentru remedierea situaţiei,
pentru înlăturarea dificultăţilor pe care le întâmpină la vot cetăţenii români din străinătate.
Consider că, din poziţia pe care o deţineţi, puteţi contribui la deblocarea politică a refuzului parlamentarilor
puterii de a pune în discuţie actul normativ înaintat de PNL, şi anume Legea votului prin corespondenţă, care poate fi
soluţia acestei probleme.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Carmen Hărău
***

