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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 26-30 octombrie 2015)
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 26 octombrie
Dezbaterile politice de luni, 26 octombrie, de la Camera Deputaţilor, desfăşurate în cadrul „Orei
Guvernului”, au avut ca temă „Stadiul accesării fondurilor europene în cadrul financiar 2007-2013 şi programele de
finanţare deschise în actualul cadru financiar”.
La dezbateri, solicitate de către Grupul parlamentar al PSD, au participat deputaţii: Bogdan Ţîmpău şi Mircea
Toader (Grupul parlamentar al PNL), Marian Neacşu (Grupul parlamentar al PSD), Borbely Laszlo (Grupul
parlamentar al UDMR) şi Aurel Vainer (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale).
Punctul de vedere al Executivului a fost prezentat de Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.
Preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor, domnul Florin Iordache, a anunţat că domnul deputat Cornel
George Comşa (Circumscripţia electorală nr. 1 Alba, neafiliat), îşi desfăşoară activitatea, începând cu data de 19
octombrie, în cadrul Grupului parlamentar naţional democrat.
În ceea ce priveşte dezbaterea Raportului Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii
privind condiţiile de detenţie în unităţile de penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
aceasta a fost amânată pentru o dată ulterioară.

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 28 octombrie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 28 octombrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 93/2015) (220
voturi pentru, 2 abţineri);
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European şi Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană:
5 domeniicheie COM(2015)302 (PH CD 95/2015) (229 voturi pentru, 1 abţinere);
3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor
de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu COM (2015) 337 (PH CD 96/2015) (240 voturi
pentru, 1 împotrivă);
4. Proiectul 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 (PL-x 17/2015) – lege ordinară (261 voturi
pentru, 1 abţinere);
5. Proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august
2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii
Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale
adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23
septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Moldova, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100
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milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, astfel cum
a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale (PL-x 635/2015) – lege ordinară (277 voturi pentru, 1
împotrivă);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2015 privind completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi alte măsuri (PL-x 628/2015) – lege ordinară (283 voturi pentru, 1 împotrivă);
Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei
de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la
Sarajevo (PL-x 645/2015) – lege ordinară (284 voturi pentru);
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din
instituţiile publice (PL-x 658/2015) – lege ordinară (280 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abţineri);
Proiectul 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 (PL-x
631/2015) – lege ordinară (291 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri);
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece (PL-x 98/2015) – lege ordinară (294 voturi pentru, 1 împotrivă, 2
abţineri);
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x
656/2015) – lege ordinară (296 voturi pentru, 1 abţinere);
Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” (PL-x 618/2015) – lege ordinară (293
voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei
anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este
parte (PL-x 629/2015) – lege ordinară (298 voturi pentru, 2 abţineri);
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
(PL-x 540/2014) – lege organică (300 voturi pentru);
Proiectul de Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente (PL-x 712/2015) – lege organică (257 voturi pentru, 30 împotrivă, 12 abţineri).

Au fost, de asemenea, adoptate prin vot final, prin acceptarea rapoartelor de respingere ale comisiilor
permanente, următoarele proiecte de lege:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor (Pl-x 508/2014) – lege ordinară (297 voturi pentru, 1 abţinere);
2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbru (Pl-x 212/2014) – lege ordinară (297 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere);
3. Propunerea legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 599/2015) –
lege organică (263 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri);
4. Propunerea legislativă privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul Buşmei din domeniul public al
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul
public al Comunei Farcaşa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, judeţul Neamţ (Pl-x
597/2013) – lege organică (267 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abţineri);
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 613/2013) – lege organică (281 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abţineri);
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 583/2013) – lege
organică (194 voturi pentru, 84 împotrivă, 10 abţineri);
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7. Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor (Pl-x 306/2014) – lege
organică (265 voturi pentru, 14 împotrivă, 9 abţineri);
8. Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
afara graniţelor ţării (Pl-x 382/2015) – lege organică (276 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abţineri);
9. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în afara teritoriului României (Pl-x
399/2015) – lege organică (278 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abţineri).
Au fost adoptate, prin vot tacit, ca urmare a depăşirii termenelor de dezbatere şi vot final, două propuneri
legislative: Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x
472/2015) - lege organică şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 506/2015) – lege
organică.
În aceeaşi zi, au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind
unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea
Europeană (PL-x 595/2015) – lege organică;
2. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x
192/2014) – lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
(PL-x 655/2015) – lege ordinară.
Raportul privind condiţiile de detenţie în unităţile de penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor a fost amânat pentru şedinţa plenară de luni, 2 noiembrie.
Urmare a solicitării nr.2738 /C/2015 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, referitoare la formularea cererii de urmărire penală faţă de doamna deputat Udrea Elena Gabriela, fost
ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, în dosarul nr.87/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru
săvârşirea a 6 infracţiuni, pe baza raportului Comisiei juridice nr. 4c-11/1302/2015, Camera Deputaţilor a adoptat,
prin vot secret cu bile, Proiectul de Hotărâre privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea
Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr.
87/P/2015 (PHCD 97/ 2015) (193 voturi pentru, 106 împotrivă).
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a aprobat, prin vot secret cu bile, Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea
reţinerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea (PHCD 98/2015) (123 voturi pentru, 119 împotrivă).
Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea (PHCD
99/2015) a fost respins (115 voturi pentru, 105 împotrivă).
Cele două acte normative au fost discutate pe baza Raportului Comisiei juridice nr. 4c-11/1302/2015, în urma
cererii ministrului Justiţiei nr.85923/2015, însoţită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, formulată în
dosarul nr.87/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
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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 30 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1485

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

230

1) Dezbătute

621
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

527

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

619
41
63
212
303
1

– 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

1
862
258
575
22

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere
Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
4) Desesizări
5) Retrase de iniţiatori

Cele 619 iniţiative legislative votate privesc:
195 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
82 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
35 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
78 proiecte de legi
424 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 246 de legi, dintre care 34 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea
septembrie-decembrie 2014.

7
17
17
0
7
3
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 30 octombrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1016

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

230

1) Dezbătute

157

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare

117

– 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

155
32
51
19
53
1
1
862
258
575
22

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

7
1

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

0
0
0

Cele 155 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
50 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
29 proiecte de legi
105 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 246 de legi, dintre care 34 din iniţiativele legislative adoptate in
sesiunea septembrie-decembrie 2014, 193 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea februarie-iunie
2015 şi 19 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 28 octombrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

266
265

din care: - în dezbatere
- la vot final

1
24

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

18
23
5
10
8

Retrimise la comisii

▪ Cele 23 iniţiative legislative votate privesc:
6 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
17 propuneri legislative

1
3
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 26-30 octombrie 2015)

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

1.

2.

3.

4.
5.

PL-x 17/2015 - Lege privind 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
PL-x 712/2015 - Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea
Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
PL-x 628/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2015 privind
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi alte măsuri
PL-x 658/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice
PL-x 631/2015 - 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

6.

PL-x 98/2015 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

7.

PL-x 540/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii
actele de stare civilă

8.
9.

10.

nr. 119/1996 cu privire la

PL-x 656/2015 - Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
PL-x 618/2015 - Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional BraşovGhimbav”
PL-x 629/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea
plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită
din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 30 - 2015
săptămâna 26 -30 octombrie 2015

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

1.

Pl-x 472/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

3.

4.

PL-x 635/2015 - Proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional,
semnat la Chişinău la 27 august 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova
la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la
27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiţionale, precum şi pentru
ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la
Chişinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la
Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea
programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la
27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiţionale
PL-x 645/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind
Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei,
semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
Pl-x 599/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale
Se comunică respingerea proiectului

5.

Pl-x 506/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările
ulterioare
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

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

Pl-x 597/2013 - Propunerea legislativă privind trecerea canalului şi barajului de pe pârâul
Buşmei din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în domeniul public al Comunei Farcaşa şi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Farcaşa, Judeţul Neamţ

2.

Pl-x 613/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenţei
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3.

Pl-x 508/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

4.

Pl-x 212/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

5.

Pl-x 583/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

6.

Pl-x 306/2014 - Propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau
fundaţiilor

7.

PL-x 382/2015 - Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români
cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării

8.

PL-x 399/2015 - Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în
afara teritoriului României
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2015
(situaţie la data de 30 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, 81 au fost transmise Parlamentului, dintre care 78 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 3 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

73

81

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE

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

4
1
1

- transmise la Senat:
11
- respinse definitiv:
39
- în curs de promulgare:
0
- legi promulgate:

0
0
12
8

52

26
78

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

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

L
568/2014

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

2

3

L
569/2014

PLx
608/2015
L
332/2015

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

Proiect de lege privind emisiunile de obligaţiuni
S - Adoptat pe
Instituirea unui cadru legal pentru emisiunea de obligaţiuni
ipotecare. (poz. I-a-3)
21.09.2015
ipotecare, conform cu cele mai bune practici la nivel
- Caracter: ordinar
eoropean, care să stimuleze dezvoltarea pieţei interne de CD - OZ Plen

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

capital.

BUG

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

Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Guvern depus
pe 24.03.2015
(6/Rc/ 2015)
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 26.10.2015
(628/Rs/ 2015)

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

PLx
668/2015
L
354/2015

PLx
524/2011

5

L
616/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte
S - Adoptat pe
substanţele radioactive din apa potabilă.
13.10.2015
Stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în
(poz. I-a-8)
CD - OZ Plen
ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă.

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

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

SAN

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

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii
Raport de
adoptare în
forma
prezentată de
Senat depus
pe 29.10.2015
(644/R/ 2015)

Raport depus
pe 25.10.2012

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

6

L
617/2011

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

7

PLx
203/2013
L
241/2013

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

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.

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

2

Raport depus
pe 23.10.2013

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
428/2012

8

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

9

L
546/2013

Stadiul

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

PLx
413/2013

Obiectul de reglementare

Observaţii

Raport depus
pe 23.10.2013

şomaj pe anul 2011.

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

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Raport depus
pe 25.06.2014

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

10

L
547/2013

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

3

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

11

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

12

13

14

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
639/2015
L
362/2015

PLx
669/2015
L
360/2015

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

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 de
urgenţă a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea
unui ajutor de stat individual pentru salvare,
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. Acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare,
Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
(poz. I-a-22)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi JUR
MED

Observaţii

Suspendat
30.092015

S - Adoptat pe
02.04.2012

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

TDR:

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - ECON şi
TDR:
20.10.2015
BUG
pt. raport comun

Proiect de lege privind Fondul de garantare a
S - Respins pe
Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 12.10.2015
depozitelor bancare. (poz. I-a-7)
depozitelor bancare, persoană juridică de interes public, în
- Caracter: organic
CD - ECON şi
TDR:
scopul transpunerii în legislaţia internă a Directivei
- Procedură de urgenţă: nu
27.10.2015
BUG
2014/49/UE.
- Iniţiator: Guvern
pt.
raport
comun
- Cameră decizională: CD

4

Nr.
crt

15

16

17

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
670/2015

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

L
359/2015

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

PLx
671/2015

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

PLx
592/2010
L
453/2010

PLx
97/2013

18

L
21/2013

PLx
467/2014

19

L
492/2014

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

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

Obiectul de reglementare

Înfiinţarea şi funcţionarea schemele de garantare a
depozitelor.

CD - ECON şi
TDR:
27.10.2015
BUG
pt. raport comun
S - Respins pe
13.10.2015

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.

CD - ECON şi
TDR:
27.10.2015
BUG
pt. raport comun

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

5

TDR:
22.11.2010

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de 01.10.2014
privind Codul fiscal. (poz. I-b-37)
stimulare a consumului, în lipsa cărora creşterea CD - BUG
- Caracter: ordinar
economică pe termen scurt şi mediu poate fi afectată.
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

S - Respins pe
13.10.2015

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

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

TDR:
11.04.2013

TDR:
23.10.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

20

21

L
501/2013

PLx
562/2015

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

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014. (poz.
I-c-9)

Stadiul
S - Adoptat
25.02.2014

Observaţii
pe

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

TDR:
27.05.2015

TDR:
01.10.2015

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

22

PLx
563/2015

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

23

PLx
646/2015
L
365/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
06.10.2015
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei CD - BUG şi
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
fondurilor europene nerambursabile.
MED
(poz. I-a-12)
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

6

TDR:
01.10.2015

TDR:
27.10.2015

Nr.
crt

24

25

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
647/2015

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)

L
361/2015

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
656/2011

26

L
531/2011

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

Obiectul de reglementare
Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care conduc la
simplificarea procedurilor administrative, în vederea
respectării obligaţiilor asumate prin semnarea şi
ratificarea instrumentelor juridice de drept internaţionalîn
domeniul fiscal, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normativedin acelaşi domeniu.

Stadiul
S - Adoptat pe
06.10.2015

CD - BUG
pt. raport

Observaţii

TDR:
29.10.2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor S - Adoptat pe
preţioase din România, republicată, cu modificările şi
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 02.09.2010
CD - Retrimis
TDR:
preţioase în România. (poz. I-b-28)
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a
02.04.2013
pe
19.03.2013
la
- Procedură de urgenţă: da
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
- Iniţiator: Guvern
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce IND şi TRSP
- Cameră decizională: CD
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pt. raport comun

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

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

S - Adoptat pe
14.11.2011

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

Nr.
crt

27

28

Nr. înreg.

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

PLx
537/2014

29

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

30

31

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

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 JUR
- Iniţiator: Guvern
pt.raport
comunităţilor locale.
- Cameră decizională: CD
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:
13.10.2015

- Cameră decizională: Senat

32

PLx
640/2015
L
363/2015

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

Stabilirea unor 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.

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - IND
pt.raport

TDR:
20.10.2015

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

33

34

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
641/2015
L
364/2015

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru
Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare 05.10.2015
modificarea şi completarea unor acte normative din asigurării independenţei organismului naţional de
domeniul feroviar. (poz. I-a-14)
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă, CD - TRSP
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar Român.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

9

TDR:
13.02.2013

TDR:
20.10.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
162/2014

35

36

L
21/2014

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

37

38

39

L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
318/2014
L
313/2014

Observaţii

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

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

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

Stadiul

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

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.

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

TDR:
25.09.2012

TDR:
04.09.2014

Nr.
crt

40

41

42

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

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:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

43

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
210/2015

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

L
16/2015

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

44

45

46

PLx
670/2011
L
532/2011

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
724/2015
L
355/2015

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.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
04.03.2015

CD - MUN şi
TRSP
pt. raport

TDR:
26.03.2015

S - Adoptat pe
21.11.2011

CD - INV
pt. raport

TDR:
20.12.2011

S - Adoptat pe
25.05.2011

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

Proiect de lege pentru modificarea art.23 din Legea
S - Adoptat pe
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
20.10.2015
traficului şi consumului ilicit de droguri.
Modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind
CD - SAN şi
TDR:
(poz. I-a-26)
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
05.11.2015
APAR
- Caracter: ordinar
droguri.
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Nr.
crt

47

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

48

PLx
96/2014
L
658/2013

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

49

50

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
122/2015
L
592/2014

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

judiciare între statele membre.

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
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în
cadrul procedurilor penale.
Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării
radicale a procedurii de republicare a actelor normative în
Monitorului Oficial al României, Partea, ca măsură
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea
normelor juridice.
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17.03.2014

S - Adoptat
11.05.2015

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
03.06.2015

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

Nr.
crt

51

52

Nr. înreg.

PLx
693/2015
L
292/2015

PLx
718/2015
L
508/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a
Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor S - Respins pe
completarea unor acte normative. (poz. I-a-10)
Sechestrate, instituţie publică de interes naţional, cu 13.10.2015
- Caracter: organic
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei.
CD -

Observaţii

TDR:
27.10.2015

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

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de
organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de
avocaţi şi de executori judecătoreşti. (poz. II-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi
de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile
notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti.
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S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
29.10.2015

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

1

2

3

4

Nr. înreg.

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
522/2010
L
509/2010

PLx
521/2011
L
660/2011

PLx
81/2013
L
99/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
(poz. I-a-15)

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

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

Stadiul

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

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

declarat al raţionalizării cheltuielilor şi evitarea
paralelismului insituţional.

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă 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
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CD - Adoptat pe
09.04.2013
S - ÎNV
pt.raport

Observaţii

TDR:
24.03.2015

Înscris pe
ordinea de zi

Înscris pe
ordinea de zi

TDR:
07.05.2013

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

PLx
540/2015
L
530/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

Observaţii

CD - Adoptat pe
30.09.2014
S - Adoptat pe
26.10.2015

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

6

PLx
510/2015
L
330/2015

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

PLx
434/2015

7

L
258/2015

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

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.
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.

16

S - Adoptat pe
23.06.2015

CD - Adoptat pe
07.10.2015

S - Adoptat pe
27.05.2015

CD - Adoptat pe
07.10.2015

La promulgare
din data de
14.10.2015

La promulgare
din data de
14.10.2015

Nr.
crt

8

9

10

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

Stadiul

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
24.10.2015

- 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 - Adoptat pe
13.10.2015

Proiect de 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
S - Adoptat pe
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de Prorogarea termenului prevăzut la alin(1) al art.56 din 18.06.2014
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
publicitate. (poz. I-b-9)
CD - Adoptat pe
mijloacelor de publicitate.
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
13.10.2015

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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La promulgare
din data de
21.10.2015

La promulgare
din data de
21.10.2015

Nr.
crt

11

12

13

14

Nr. înreg.

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
235/2015
L
5/2015

PLx
566/2015
L
349/2015

PLx
607/2015
L
334/2015

Titlul proiectului de lege

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

Proiect de lege 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)

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.
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

S - Adoptat pe
11.03.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
21.10.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

La promulgare
din data de
21.10.2015

Proiect de lege privind modalitatea de
S - Adoptat pe
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor
01.09.2015
Crearea cadrului legal unitar privind gestionare a
provenite din ambalaje. (poz. I-a-4)
CD - Adoptat pe
ambalajelor şi a deşeurilor provenite din ambalaje.
- Procedură de urgenţă: nu
21.10.2015

La promulgare
din data de
23.10.2015

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul Modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 139/2000
privind activitatea în meteorologie, republicată, precum
meteorologiei. (poz. I-a-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi modificarea şi completarea Legii nr. 216/2004 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu
modificările ulterioare.
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S - Adoptat pe
16.09.2015

CD - Adoptat pe
21.10.2015

La SG din data
de 26.10.2015

Nr.
crt

15

16

17

18

Nr. înreg.

PLx
17/2015
L
599/2014

PLx
658/2015
L
358/2015

PLx
631/2015
L
356/2015

PLx
578/2014
L
494/2014

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

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

S
- Adoptat
05.02.2015

Observaţii

pe

CD - Adoptat pe
28.10.2015

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.109/2007 privind
S - Adoptat pe
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.
07.10.2015
Modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind
(poz. I-a-13)
CD - Adoptat pe
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.
- Caracter: ordinar
28.10.2015

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

Proiect de lege privind modificarea art.2 din
Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării
S - Adoptat pe
României, cu drepturi depline, la Consiliul de Modificarea art.2 din Legea nr.92/2002, în sensul 28.09.2015
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii asigurării cadrului legal necesar efectuării plăţii CD - OZ Plen
cotizaţiei anuale. (poz. I-a-27)
cotizaţiei anuale a României la Colegiul Europei.
INV

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

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

Modificarea
şi
completarea
Legii
petrolului
nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea definirii redevenţei, a depozitării petrolului, a
sistemului naţional de transport, a dreptului de operarea
sistemului naţional de transport etc., prin încheierea de
acte adiţionale între autoritatea competentă şi titularii
acordurilor petroliere, potrivit art. 31 din legea mai sus
menţionată.
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S - Adoptată pe
09.12.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
228/2015

Nr.
crt

19

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
439/2015

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 - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Observaţii

Legea nr.
231/2015

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

PLx
438/2015

20

L
185/2015

PLx
530/2015

21

22

L
511/2015

PLx
567/2015
L
298/2015

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

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

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
232/2015

Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Statele Unite ale Americii pentru
îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale Ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale CD - Adoptată pe
Legea nr.
şi pentru implementarea FACTA, semnat la Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale 09.09.2014
internaţionale şi pentru implementarea FACTA, semnat S - Adoptată pe
233/2015
Bucureşti, la 28 mai 2015. (poz. I-b-18)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

la Bucureşti, la 28 mai 2015.

21.09.2015

Lege privind autorizarea şi supravegherea
activităţii de asigurare şi reasigurare.
S - Adoptată pe
(poz. I-a-1)
Reglementarea autorizării şi supravegherii activităţii de 01.09.2015
- Caracter: organic
asigurare şi reasigurare.
CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: da
23.09.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

20

Legea
nr.237/2015

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

PLx
454/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege pentru modificarea art.20 din Legea
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului
Modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind S - Adoptată pe
Oficial al României. (poz. I-b-34)
organizarea Monitorului Oficial al României, 09.06.2015
- Caracter: ordinar
republicată, cu modificările ulterioare, astfel încât CD - Adoptată pe
- Procedură de urgenţă: nu
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în 30.09.2014
- Iniţiator: Guvern
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L
357/2015

PLx
511/2015

25

L
331/2015

Observaţii

Legea nr.
242/2015

Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual.

- Cameră decizională: CD

PLx
603/2015

Stadiul

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

S - Adoptată pe
21.09.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

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

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)

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 - Adoptată pe
23.06.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
243/2015

Legea nr.
245/2015

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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PLx
568/2015
L
300/2015

Lege
privind
redresarea
asigurătorilor. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

şi

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia

rezoluţia Autorităţii de Supraveghere Financiară un set de
instrumente pentru a interveni într-un stadiu incipient în
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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S - Adoptată pe
01.09.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
246/2015

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

2

3

(primă Cameră)

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
1/2014

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

L
169/2014

L
352/2014

L
689/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - ÎNV pt.raport

CD -

Observaţii

TDR:
12.03.2014

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

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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TDR:
16.06.2014

TDR:
26.01.2015

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar

23

ECON
BUG
IND
TRSP
AGRI
DROM
ADMIN
MED
MUN
SAN
INV
CULT
JUR
APAR
POL EXT
INFOCOM
EGAL
CAE

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 30 - 2015
săptămâna 26 -30 octombrie 2015

G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 30 octombrie 2015 )
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 61 avize.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

13
7

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

1
0
19

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 594 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 75 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 41 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 2237 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

646



rapoarte suplimentare

134

107

73



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

741

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 26 - 30 octombrie 2015
I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.608/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

20.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(628/RS din
26.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

2 parlam.
respinsă
de Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(646/R din 29.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.56 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – raport
comun cu comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

20.10.2015

Raport de adoptare
(634/R din 27.10.2015)

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
- prioritate legislativă

Iniţiator

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.677/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.91/2014

2

3

PLx.338/2014

PLx.212/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate 10 parlam.
şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de adoptat de
stat şi privat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private
Senat
cu program normal de 4 ore

27.10.2015

Raport de respingere
(642/R din 29.10.2015)

9 parlam.
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(643/R din 29.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi – raport comun cu
comisia juridică

4 parlam.
adoptat de
Senat

23.06.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(637/R din 28.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor
de lignit – raport comun cu comisia juridică

8 parlam.
respinsă
de Senat

23.09.2014

Raport de respingere
(638/R din 28.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii
populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
– prioritate legislativă

Guvern
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare
(644/R din 29.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua
Brâncuşi” ca sărbătoare naţională

47 parlam.
respinsă
de Senat

06.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(632/R din 26.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.463/2015

Plx.251/2010

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.668/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.502/2015

2

3

Plx.588/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
504/2002 a audiovizualului

1 parlam.

20.10.2015

Raport de respingere
(633/R din 26.10.2015)

Plx.597/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
28 parlam.
audiovizualului nr.504/2002

27.10.2015

Raport de respingere
(645/R din 29.10.2015)

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

2

3

4

5

6

7

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.443/2014

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului

1 parlam.
adoptat de
Senat

20.10.2015

Raport de respingere
(630/R din 26.10.2015)

Plx.490/2015

Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii 202 din 9
noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

1 parlam.
respins de
Senat

20.10.2015

Raport de respingere
(631/R din 26.10.2015)

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.56 din Legea
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul – raport
comun cu comisia pentru administraţie

1 parlam.
adoptat de
Senat

30.09.2015

Raport de adoptare
(634/R din 27.10.2015)

Proiect de Lege privind achiziţiile publice verzi – raport comun cu
comisia pentru mediu

4 parlam.
adoptat de
Senat

20.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(637/R din 28.10.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor
de lignit – raport comun cu comisia pentru mediu

8 parlam.
respinsă
de Senat

12.10.2015

Raport de respingere
(638/R din 28.10.2015)

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi
Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14
noiembrie 2014

Guvern

27.10.2015

Raport de adoptare
(639/R din 28.10.2015)

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi
Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate,
semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

Guvern

27.10.2015

Raport de adoptare
(640/R din 28.10.2015)

PLx.91/2014

PLx.463/2015

Plx.251/2010

PLx.532/2015

PLx.533/2015

8

PLx.534/2015

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi
Republica Kazahstan privind asistenţa juridică în materie penală,
semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

Guvern

27.10.2015

Raport de adoptare
(641/R din 28.10.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul
Afacerilor Interne

Guvern
adoptat de
Senat

27.10.2015

Raport de adoptare
(635/R din 27.10.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.683/2015

iX. Comisia permanentă 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
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.712/2015

Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral 15 parlam.

PLx.382/2015

Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de 138
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării
parlam.

PLx.399/2015

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de 1 parlam.
vot în afara teritoriului României

Data
dezbaterii

Observaţii

27.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente pentru
PLx.712/2015 şi de
respingere pentru
Plx.382/2015 şi
PLx.399/2015
(636/R din 28.10.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

Majestatea Sa Regele Mihai, garanţia unei Românii bazate pe valoare, credinţă şi modestie
Întreaga societate l-a sărbătorit, duminică, 25 octombrie a.c., împreună cu Familia Regală, pe Regele Mihai,
care a împlinit onorabila vârstă de 94 de ani. Majestatea Sa este ultimul rege al României şi unul dintre puţinii şefi de
stat în viaţă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda tuturor greutăţilor, Majestatea Sa a traversat
aproape un secol de viaţă, având statura unui om de stat adevărat: calm, bun, curajos şi drept.
Nici o altă persoană nu simbolizează mai bine tragedia românilor din ultima jumătate de secol, decât Regele
Mihai. El s-a născut să devină un mare rege într-o ţară a cărei dezvoltare era comparabilă, la acea vreme, cu cea a
Belgiei. Din păcate, istoria a fost potrivnică atât lui, cât şi poporului său. Întâi a trebuit să lupte împotriva naziştilor,
iar mai apoi a comuniştilor. A fost un monarh constituţional, într-o vreme în care Europa era dominată de dictatori.
Pe perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, Regele Mihai i-a îmbărbătat pe ostaşii români care au luptat pentru
reîntregirea ţării, însă nu a fost de acord cu depăşirea liniei Nistrului. La 23 august 1944, Regele a hotărât, în ciuda
refuzului Mareşalului Antonescu, trecerea României în tabăra aliaţilor săi tradiţionali, fapt care a scurtat războiul şi a
cruţat multe vieţi. Din 1944, Regele s-a opus din toate puterile instaurării autorităţii comuniste. După o domnie
zbuciumată, în care a dat dovadă de multă înţelepciune şi devotament, a fost nevoit să abdice în anul 1947, prin
decizia sa salvând viaţa a peste 1.000 de tineri aflaţi în închisoare. Deşi constrâns să semneze decretul de abdicare,
luând calea exilului, Regele Mihai nu şi-a uitat poporul şi ţara şi nu a încetat niciodată să pledeze cauza României,
ţara în care s-a născut şi a domnit.
ceasta este istoria pe scurt a unui Rege şi a poporului Său. O istorie despre eroism, modestie, credinţă,
victorie şi înfrângeri.
Aşa cum spunea Majestatea Sa Regele Mihai, „lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi
fără memorie. Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa”. Cuvinte de actualitate dacă
urmărim ceea ce se întâmplă astăzi pe scena politică românească...
Din fericire, Regele Mihai este garanţia faptului că încă putem spera la o Românie altfel, bazată pe credinţă,
valoare, modestie şi democraţie.
La mulţi ani, Majestate!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
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Degeaba ai coloană oficială daca nu ai coloana vertebrală
Epidemia girofarului a lovit clasa politica. Este o epidemie care imbolnaveste politicieni de teama că pot fi
atacaţi si grija ca trebuie aparaţi si separaţi de alegători. Boala asta imbolnaveste politicianul de la
momentul preluarii functiei si se transmite la consilieri si consiliere, familie, si mai ales, la protejate care preiau
girofarul pentru folosinta personala periodica.
Epidemia girofarului este un alt tip de boala a coruptiei care activeaza pe langa dorinta de
spaga si comisioane si utilizarea extinsa a bunurilor si drepturilor functiei pentru mici interese personale: o coloana
oficiala care deschide drumul spre cârciuma; o scutire de taxe si impozite de la primarie pentru un pseudo-ONG
preocupat de "idealurile tinerilor"; un sediu generos şi central, cadou pentru fundatia unei protejate a ministrului sef
de partid.
Alaturi de boala grea a coruptiei care produce dilatarea portofelului sau a contului
bancar,
epidemia
de
girofar se
manifestă cu
precadere prin dilatarea egoului
de
sef: mici
cadouri si plocoane, abuzul de drepturi, atentii din partea subordonatilor sau colaboratorilor.
Alaturi de boala grea a coruptiei care excita nervii si suprasolicita atentia la riscuri, epidemia de girofar si
coloana oficiala implica lipsă masivă de bun simţ şi senzaţia acută şi invazivă a lipsei totale de jenă.
Impreuna, coruptia, epidemia de girofar şi abuzul de drepturi date de funcţie, distrug coloana vertebrala
a politicienilor. Iar dacă cineva crede ca toate acestea sunt doar o mentaforă, se înşală, pentru că aceste boli afectează
politicieni si nu nu numai, se întâlnesc în viaţa de zi la tot pasul.
Cel mai concret caz este situaţia din sectorul 2, în care primăria Oprea-Onţanu abuzează de funcţii, de
fondurile locale şi bunurile publice pentru a-şi răsplăti protejaţii politici şi mai ales protejatele.
Alexandra Dobre, apropiata consilieră personală a ministrului de Interne Gabriel Oprea este şi preşedinta
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor. Dincolo de aparenta preocupare pentru idealurile tinerilor,
Asociaţia pentru Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor, ascunde doar preocuparea pragmatică pentru satisfacerea
capriciiilor şi pasiunii politice costisitoare ale protejatei ministrului de Interne şi şefului UNPR.
În scurt, va relatez faptele pentru care am decis depunerea unei plângeri penale:
1. Primăria sectorului 2, condusă de Neculai Onţanu a scutit de impozite şi taxe prin hotărârea a Consiliului
Local Asociaţia pentru Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor.
2. Primăria sectorului 2, condusă de Neculai Onţanu a alocat cu generozitate ca sediu pentru aceeasi asociaţie , un
imobil într-o zonă ultracentrală în sectorul 2: Jean Louis Calderon, nr 39.
Ca menţiune suplimentară la cele de mai sus, trebuie adăugat că, pe aceeaşi linie, a ocrotirii hârjoanei politice a
consilierei personale a lui Gabriel Oprea prin acces liber la fonduri şi bunuri publice, Alexandra Dobre primeşte
după dorinţă - tot sub pretextul evenimentelor Asociaţiei DIT – folosinţa spaţiului Cercului Militar Central (unde au
avut loc numeroase activităţi ale Asociaţiei şi ale tineretului UNPR).
Ca politician, consider că aroganţa, goana după privilegii şi abuzul de funcţie sunt cauzele pierderii încrederii
în politicieni şi în instituţii. Uzul în interes personal a relaţiilor, drepturilor legale şi bunurilor publice la care oferă
acces prin sine o funcţie publică, chiar dacă uneori nu este ilegal, este cu certitudine imoral şi este la fel de dăunător
ca şi corupţia sancţionată clar de lege.
Vorbeam mai sus despre lipsa de bun simţ care îi afectează pe o parte a politicienilor.
Cred că în cazul abuzului exagerat de coloană oficială a ministrului Oprea trebuie să ţinem un moment de
jenă pentru ministrul de Interne, Gabriel Oprea.
Deputat
Dan Cristian Popescu
***
"Interesul naţional” cu antemergător
Pe data de 25 octombrie a fost ziua Armatei Române, iar în mai multe locuri din ţară au fost comemoraţi
eroii care au căzut la datorie în toamna anului 1944. Din păcate, în acest octombrie 2015, imaginea Armatei Române
a fost grav pătată de un personaj care într-un mod cu totul dubios a obţinut şi poartă nemeritat pe umeri 4 stele de
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general. Gabriel Oprea trebuia – ţinând cont de codul de onoare al ofiţerilor – să demisioneze din funcţia de
vicepremier şi din funcţia de ministru al „internelor” în dimineaţa zilei de 21 octombrie. Trebuia să demisioneze
pentru că încălcând de două ori legislaţia, s-a ajuns la un tragic eveniment, decesul unui agent de poliţie, deci a unui
cadru al ministerului pe care îl conduce.
Gabriel Oprea a utilizat în mod ILEGAL pentru o deplasare spre domiciliu (surse juridice au confirmat acest
aspect) echipaj auto al poliţiei rutiere şi tot ILEGAL un antemergător pe motocicletă.
Marţi 20 octombrie, Gabriel Oprea a încălcat HG 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, unde sunt prevăzute expres
persoanele – preşedintele ţării, primul ministru, preşedinţii celor două Camere – care au dreptul la coloană oficială şi
unde se menţionează că doar în situatii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de
însoţirea cu echipaje ale poliţiei rutiere si miniştrii din Guvernul României
Gabriel Oprea încă de când era ministrul apărării a utilizat în mod ilegal mijloace de transport ale MApN
pentru a se deplasa la reuniuni politice ale partidului pe care îl conduce. În prima decadă a lunii octombrie 2010 şi în
a doua decadă a lunii noiembrie 2011, întreaga presă a prezentat ample reportaje de la deplasările lui Gabriel Oprea
cu elicopterele armatei la reuniuni zonale ale UNPR ce au avut loc la Satu Mare, respectiv, Deva. Atunci, Gabriel
Oprea a fost acoperit de subalternii săi de la departamentul de comunicare, care au susţinut că deplasările au fost în
interes de serviciu şi au vizat inspecţii la unităţi militare. Cei care l-au acoperit au devenit la rândul lor complici la
încălcarea legii. Şi am înţeles că ar fi fost şi alte plimbări cu elicopterul, nu în interes de serviciu, ci în „interes
naţional” – mă refer aici însă la sloganul UNPR.
Acum, a trebuit să moară un om, pentru ca să aflăm că Gabriel Oprea a încălcat frecvent legea. 1.500 de
deplasări doar în primele 10 luni ale anului în care a beneficiat de „coloană oficială”. În medie 5 deplasări cu
antemergător pe zi. Este de domeniul S.F. ca într-un minister, fie el şi unul de acţiune, cum este ministerul de interne,
să existe în 10 luni de zile 1.500 de situaţii deosebite care să impună deplasarea în regim de urgenţă pentru ministrul
de resort.
Sunt foarte multe întrebări pe care procurorii trebuie să i le pună lui Gabriel Oprea. Şi sunt foarte multe
răspunsuri pe care Gabriel Oprea trebuie să le dea, nu numai procurorilor, ci şi opiniei publice.
În ceea ce mă priveşte, mai aştept de la Gabriel Oprea o serie de lămuriri. Faptul că perioada 1993 – 2000, nu apare
în CV-ul său, se datorează cumva absenţei unui antemergător? Când a trecut de la un partid la altul şi de la un guvern
la altul, a beneficiat de „antemergător” sau a fost vorba doar de „interesul naţional”?
Închei printr-un citat a celui care pentru „interesul naţional” (din nou mă refer la sloganul de partid) foloseşte
logistica şi puterea unui ministru sau vicepremier : „Pentru Armată, o lege strâmbă este mai grea decât un razboi
drept!”
Aşteptăm d-le fost căpitan de intendenţă demisia, demisia unui general de carton, a d-lui Gabriel Oprea.
Pentru Gabriel Oprea, utilizarea cvasipermanentă a antemergătorului reprezintă o formă agresivă de aroganţă. Adrian
Năstase în 2004, şi Victor Ponta în 2014 au plătit tocmai pentru că au făcut din aroganţă, literă de lege.
Deputat
Mircea Cazan
***
Încă de la începutul mandatului meu, am acordat o atenţie deosebită problemelor cu care se confruntă
educaţia in România iar una dintre aceste probleme este legată de siguranţa în unitatile de învăţământ.
În urmă cu doi ani, am început să studiez mai atent fenomenul, motiv pentru care am iniţiat o propunere
legislativă menită să asigure o abordare mai cuprinzătoare a siguranţei in scoli. Asta pentru ca si multi alti colegi din
Parlament au reclamat faptul că Legea 35, în vigoare în momentul de faţă, nu mai corespunde realităţii sociale din
zilele noastre, cei opt ani trecuti aducand multe schimbări.
Dorim o educaţie de calitate, dar, suntem pregătiţi să luăm măsurile corespunzătoare? Eu am decis să mă
implic !
Parcursul iniţiativei a fost unul anevoios, fiind iniţial respinsă de Senat, dar, în final, am reuşit să conving
membrii Comisiei de învăţământ, stiinta, tineret şi sport de necesitatea acestui act normativ. Astfel, deputaţii din
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comisie au decis înfiinţarea unui grup de lucru care a conturat o formă a legii care să cuprindă acele prevederi care au
fost considerate absolut necesare şi de aplicare imediată, fără un efort sporit din partea factorilor implicati.
Din păcate, reprezentanţii Guvernului nu au înţeles importanţa modificarilor aduse cadrului normativ care să
garanteze un mediu sigur copiilor nostri, motivând că actuala lege, împreună cu Regulamentele de ordine interioară
ale şcolilor, sunt suficiente.
Inainte ca legea sa ajunga in plenul Camerei cu un raport de respingere, am demarat o serie de consultări cu
reprezentanţii Ministerului de Interne si cu cei de la Educatie. În timp ce Ministerul Afacerilor Interne şi-a adus
contribuţia la elaborarea acestui proiect, Ministerul Educaţiei, ca principal beneficiar al măsurilor ce urmează a fi
instituite refuză modernizarea unei legi atât de importante.
Printre principalele modificari aduse prin noul act normativ, am dorit instituirea obligativitatii purtarii
insemnului distinctiv, imprejmuirea unitatilor prescolare dar si a celor preuniversitare in termen de maxim 5 ani si nu
in ultimul rand elaborarea unui plan national de siguranta in scoli.
Atitudinea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei este una care denotă incompetenţă şi nepăsare, dar se
înscrie în registrul obişnuit al ultimilor ani. Acest aspect este confirmat şi de declaraţiile recente ale fostului secretar
de stat, Vasile elaru, care priveşte instituţiile de învăţământ ca pe nişte saloane în care elevele ar trebui să înveţe
cum să ţină pieptul în faţă şi dosul în spate. Daca reprezentanţii Ministerului Educaţiei ar vedea în elevi mai mult
decât viitoare dame de companie sau o forţă de muncă ieftina pentru Occident, România ar avea şanse să formeze cu
adevărat noile generaţii care vor asigura progresul!
Înţeleg intenţiile Guvernului de a prelua ideile bune din propunerile parlamentarilor şi de a le transpune în
ordonanţe (care tind să devină principala modalitate de legiferare). Înţeleg şi accept chiar şi practicile necolegiale
ale celor din Ministerul Educaţiei şi m-aş bucura dacă ar fi în stare să elaboreze un act normativ cu adevărat eficient.
Dar, dat fiind profesionalismul de care dau dovadă cel puţin secretarii de stat din minister, cred că orice demers al
dumnealor va fi sortit eşecului!
Deputat
Maria Grecea
***
În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la una dintre marile eşecuri ale Guvernării
Ponta: abandonarea marilor proiecte ale regiunii de Nord-Est şi discriminarea gravă a Moldovei, în raport cu celelalte
regiuni ale ţării.
Să începem cu începutul. La momentul alegerilor locale din 2012, USL a asumat un anumit Manifest pentru
Moldova, un document care înşiruia un număr de zece priorităţi pentru Iaşi, în perspectiva dezvoltării sale ca o
veritabilă capitală europeană a culturii, şi a pornirii motorului de dezvoltare pentru regiunea Moldovei. O regiune
care numără o populaţie de peste patru milioane de locuitori, deci aproximativ o pătrime din populaţia României
aflată între hotarele sale. Acest document cuprindea toate proiectele vitale: Autostrada Iaşi-Tg. Mureş, Modernizarea
şi Dezvoltarea Aeroportului Internaţional Iaşi, Atragerea de fonduri Europene şi alte asemenea.
Speranţele erau cu atât mai mari cu cât, din perspectiva unei alianţe politice dreapta-stânga, rezulta un
compromis, un consens şi un apel la solidaritate pe care Moldova nu îl mai întâlnise. Toate premisele duceau spre
atingerea obiectivelor, mai ales că existau din Moldova, în primul guvern USL, miniştri din această regiune care erau
dispuşi să se angajeze într-un efort de a susţine aceste proiecte. Doar că PSD nu va pune niciodată interesele
comunităţilor mai presus de interesele sale. i acest lucru trebuie înţeles pentru totdeauna, de acum înainte, ca un
legământ al neruşinării şi cinismului, pe care acest partid decuplat complet de nevoile românilor, îl face cu politica şi
guvernarea.
La aproape trei ani şi jumătate de la acele promisiuni, în mare parte s-a ales praful de ele. Pentru că miniştrii
liberali au fost îndepărtaţi rând pe rând, fie luându-le atribuţiile (a se vedea cazul Ministerului transporturilor şi
deposedarea sa de administrarea construcţiei de autostrăzi, prin crearea unui alt minister al marilor proiecte dat,
evident, pe mâna PSD), fie prin alocarea unor fonduri substanţiale către zona Olteniei, şi alte fiefuri pesediste. O altă
metodă a fost, aşa cum se ştie, acordarea unor sume fie atât de fărâmiţate către comunităţile mici, încât ele au fost pur
şi simplu derizorii în raport cu nevoile sau inutilizabile pentru că au fost acordate, multe prin PNDR, dar la sfârşitul
perioadei exerciţiului bugetar, astfel încât ele s-au întors la bugetul de stat.
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Cel mai mare proiect de infrastructură al Moldovei a fost scos de Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, celebru
după ce a jignit milioane de români, din Master planul de General de Transport al României şi propus spre finanţare
după 2030, deci după 15 ani! PSD a arătat astfel că este cel mai mare duşman al dezvoltării Moldovei. De asemenea,
mai nou, nici măcar studiul de fezabilitate nu poate fi realizat pentru că acesta nu are aviz de mediu. Autostrada
Transilvania se va fi terminat în câţiva ani, iar cea care ar trebui să lege Moldova de Ardeal şi, apoi, de restul
Europei, nici nu va începe, mai devreme de 2030, după cum a decis PSD!
Un alt proiect aproape compromis a fost legat de obiectivul de a ridica Iaşul la statutul de capitala culturală
europeană. PSD şi grupul Nichita-Chirica au transformat acest proiect într-o sinecură. Fundaţia special creată de sub
Consiliul Local a fost politizată până la ultimul angajat, iar aceasta a devenit un mijloc prin care au sifonat milioane
de euro, au satisfăcut clientela de partid, pentru ca în final totul să culmineze cu un circ grosolan în faţa ieşenilor, cu
acuzaţii de şantaj şi reglare de conturi în public, în cel mai pur stil mafiot. Ponta nu a vrut să audă de sprijinirea
Iaşului, fonduri de la Guvern pentru reabilitarea patrimoniului nu au venit, astfel că oraşul vede acest vis confiscat,
deturnat şi compromis de PSD.
Marile proiecte de infrastructură ale capitalei Moldovei au fost şi ele, în mare parte, compromise. De
la o sumă de aproximativ 114 milioane de euro, disponibili prin programul operaţional regional, ca pol urban de
creştere, Iaşul a putut depune proiecte vaste, de până la 20 de milioane de euro fiecare. După o propagandă
mincinoasă şi deşănţată privind atragerea acestor bani, majoritatea proiectelor nu s-au realizat, absolut toate au avut
corecţii financiare şi altele sunt în plină cercetare a DNA, pentru acuzaţii de corupţie. Astăzi, Primăria nu va fi reuşit
până la sfârşitul anului, să atragă decât jumătate din această sumă. Corupţia, incompetenţa, lipsa de viziune,
clientelismul, nepăsarea, toate au făcut ca această şansă imensă să fie pierdută şi Iaşul să piardă 7 ani valoroşi. Cu
banii absorbiţi s-au realizat telegondole care duc spre nicăieri, parcuri în păduri şi pasaje, unde cu greu în cap două
autobuze. Un dezastru administrativ şi financiar în toată regula.
Comunele şi oraşele mici ale Moldovei au fost abandonate cu desăvârşire. Ele văd astăzi, după trei ani şi
jumătate de guvernare PSD, cum nici un proiect mare nu a fost realizat, cum corupţia a înflorit în administraţiile PSD
şi cum disperarea oamenilor nu mai are limite. Paşcani, un fief PSD, este exemplul cel mai bun: începând cu 2012,
primarul PSD, trimis în judecată pentru corupţie, nu a atras nici un cent din fonduri europene. i acest exemplu poate
fi extins la multe unităţi administrativ teritoriale din Moldova. Puţinele cazuri de excepţii sunt comunităţi, fie cu
administratori liberali, fie comunităţi PSD, dar unde ele au devenit adevărate focare de corupţie şi sifonare a banilor
publici.
Singura excepţie din acel manifest rămân proiectele asumate de administraţia liberală, exclusiv prin fonduri
europene. Reabilitarea a două spitale monobloc din Iaşi şi – un miracol al administraţiei – modernizarea şi
dezvoltarea celui mai dinamic aeroport din România la ora actuală – Aeroportul Internaţional Iaşi. Dintr-o ruină sub
administraţie PSD până în iunie 2012, acesta a devenit un model administrativ, un unicat. Cu o investite de aproape
60 de milioane de euro din fonduri europene, aeroportul are astăzi 14 curse internaţionale, o pistă complet nouă şi un
terminal la standarde europene. Condus de un liberal – Marius Bodea – Aeroportul dovedeşte cum arată o
administraţie liberală şi cum arată singurul succes pe care PSD nu l-a putut doborî şi nici opri, deşi a încercat în
repetate rânduri.
În concluzie, trebuie să spunem că trei ani jumătate de guvernare Ponta au însemnat pentru Moldova doar
sărăcie, minciună, propagandă deşănţată, lipsa finanţărilor şi abandonarea totală a acestei provincii istorice. De aceea,
pentru Moldova, PSD rămâne cel mai mare duşman al ultimilor 25 de ani!
Deputat
Costel Alexe
***
Finanţarea cercetării româneşti, sub limita supravieţuirii
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Recent, domnul Ministru al Educaţiei, Sorin Câmpeanu, recunoştea falimentul politicii de finanţare a
cercetării româneşti, declarând că ”Cercetarea în 2016 are nevoie de o creştere cu 0,12% din PIB, pe lângă cei 0,24%
din prezent, pentru a intra în traiectoria ţintelor pe care şi le-a asumat.” Cu alte cuvinte, finanţarea pe care însuşi

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 30 - 2015
săptămâna 26 -30 octombrie 2015

domnul ministru a angajat-o pentru anul fiscal curent nu asigură atingerea ţintelor pe care ministerul condus de
domnia sa şi le-a asumat. În anul de graţie 2015, cu un 0,24% din PIB alocat cercetării, România se plasează pe
ultimul loc în Europa, fapt recunoscut de către domnul ministru. Dar domnul ministru se înşeală dacă îşi imaginează
că alocarea a 0,36% din PIB ar rezolva problemele cercetării româneşti.
Faptul că în universităţile româneşti se face cercetare în măsură tot atât de redusă pe cât este de redusă
finanţarea, o spun şi scorurile reduse ale clasamentelor universitare europene şi mondiale, în care universităţile
româneşti ocupă poziţii jenante în raport cu pregătirea şi calitatea cercetătorilor români, precum şi cu aspiraţiile
societăţii româneşti în domeniul cercetării ştiinţifice.
Doamnelor şi domnilor, într-un sistem universitar medical în care un cercetător ştiinţific din domeniul
medical reuşeşte să publice, în medie, un articol cotat ISI la 4 ani (în cel mai bun caz, cel al Facultăţii de Medicină
Cluj-Napoca), dar poate coborî şi la contraperformanţa a 0 (zero!) articole ştiinţifice în aceeaşi perioadă de timp, ceva
este putred. Iar acel ceva putred, care afectează pe termen scurt, mediu şi lung viitorul cercetării ştiinţifice româneşti,
pleacă din legislaţia pe care chiar noi înşine am votat-o, în faptul că nu ne-am asumat în mod eficace controlul felului
în care MECŞ manageriază activitatea de cercetare în ţara noastră, în faptul că am tolerat şi tolerăm ca interese de
grup să domine împărţirea unor bani care, iată, sunt şi aşa prea puţini. Să luăm atitudine nu este destul. Să schimbăm
ceea ce este de schimbat, până nu este prea târziu. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Deputat
Radu Zlati
***
Rectificarea bugetară a Guvernului, mutare strategică în favoarea coaliţiei de guvernare
Tertipurile politice cu care ne-a obişnuit PSD de când se află la guvernare sunt o constantă a politicii
partidului. Era imposibil ca evenimente de tipul rectificării bugetare să lipsească din trucurile vechi ale social –
democraţilor. Probabil este un prim pas din lungul şir care va domina gândirea politică a Executivului în perioada
premergătoare dublelor alegeri, din administraţie şi parlamentare din anul 2016.
Guvernul a aprobat vineri, 23 octombrie 2015, a doua rectificare bugetară „pozitivă” în optica domnului
prim-ministru. Întrebarea este „pozitivă” pentru cine? Pentru statul român? Pentru cetăţenii ţării? Sau pentru interesul
coaliţiei de guvernare? Tăierile de fonduri dintr-un domeniu şi adăugarea lor în alt domeniu nu respectă nici un fel de
principiu, nici al echităţii, nici axiologic, nici al dezvoltării durabile.
O defalcare a rectificării bugetare pe domenii de referinţă, fără a prezenta cifre, relevă că cel mai mult are de
suferit Ministerul Transporturilor prin categoria infrastructurilor rutiere şi feroviare, exact acea categorie de care
România are nevoie stringentă. În acest context, nu putem vorbi de investiţii, nu putem vorbi de dezvoltare durabilă.
Pe această logică nu mai putem discuta despre regiunea istorică a Moldovei, despre cât de mult are nevoie de
infrastructuri rutiere, în special autostrăzi, pentru a ieşi din izolarea în care se află faţă de restul ţării.
Rectificarea bugetară nu s-a făcut în interesul oamenilor, ci în scopuri politice cu tentă pur electorală.
Intoxicarea populaţiei cu aceste măsuri populiste este o jignire la adresa societăţii civile. Asistăm cum Guvernul face
politică în interes propriu, după reguli proprii. Un scurt excurs de la prezentul subiect, arată cum, de pildă, Executivul
întârzie elaborarea Legii salarizării unitare dar măreşte salarii pe categorii socio-profesionale după cum doreşte:
medici, profesori, etc.
Transferul fondurilor către primăriile şi consiliile judeţene, sub diverse forme, în mod clar nu se va face
echilibrat. Guvernul să nu uite că este reprezentantul întregii administraţii locale, nu doar al administraţiilor conduse
de reprezentanţii coaliţiei de guvernare.
Guvernul dă curs binecunoscutei zicale româneşti „A trage spuza pe turta ta”. Acest tip de abordare politică,
de camuflare a intereselor unor partide sub formă de grijă faţă de cetăţenii acestei ţări, denotă şi un alt aspect al
coaliţiei de guvernare: atât poate în materie politică, aşa înţelege să facă politică şi, mai mult, se teme de opoziţie.
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Recrudescenţa unor astfel de măsuri, de tipul rectificării bugetare, se va simţi şi mai bine pe măsura
apropierii de alegerile din 2016. PNL este un partid guvernat de principii şi nu va lăsa ca astfel de trucuri politice să
vicieze votul alegerilor locale de anul viitor.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
 Interpelări

Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Mircea Lubanovici
Obiectul interpelării: Lipsa transpunerii legislaţiei europene în legislaţia naţională
Domnule Prim-ministru,
Comisia Europeană a decis să trimită în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii 6 state membre, printre care şi
România, pentru lipsa transpunerii în legislaţia naţională a directivei privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de
credit şi a firmelor de investiţii.
Termenul limită pentru transpunerea completă a directivei în legislaţia statelor membre a fost 31 decembrie
2014.
Directiva 2014/59/EU este cel mai important element al cadrului legislativ agreat de statele membre după
criza economică şi financiară, având ca obiectiv consolidarea sectorului financiar-bancar. Noile reguli pun la
dispoziţia autorităţilor naţionale mandatul şi instrumentele necesare pentru a gestiona şi reduce impactul situaţiilor de
criză şi falimentelor băncilor şi firmelor de investiţii, fără să utilizeze fonduri publice în acest scop.
Care sunt motivele care au împiedicat transpunerea completă în legislaţia românească a directivei privind
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii?
Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc.
***
 Întrebări
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Activităţile întreprinse de către AIPPIMM în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de Comisia
Europeană prin Programul de acţiune şi rezultatele acestora
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 8 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “asigură îndeplinirea obiectivelor
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stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor
administrative în Uniunea Europeană”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi care sunt activităţile
întreprinse de către Agenţie în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin
Programul de acţiune, întreprinse în anul 2014, precum şi rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Instituţiile statului cu care a colaborat Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi rezultatele acestei colaborări
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 10 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, "colaborează cu celelalte instituţii ale
statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale ’’
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi care sunt instituţiile statului
cu care a colaborat Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
care au fost rezultatele acestei colaborări în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului deţinute cu acest titlu şi lista bunurilor imobile
proprietate publică dobândite de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii în anul 2014
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 14 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “administrează bunurile proprietate
publică a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite
în conformitate cu legea”.
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Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista bunurilor imobile
proprietate publică a statului pe care AIPPIMM le deţine cu acest titlu precum şi lista bunurilor imobile proprietate
privată pe care Agenţia le-a dobândit în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista centrelor de informare şi lista programelor de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire
pentru întreprinderile mici şi mijlocii elaborate şi implementate în anul 2014
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 6 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “asigură, prin intermediul centrelor de
informare, asistenţă şi instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistenţă, consiliere primară
şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista, pe judeţe, a centrelor
de informare, precum şi lista programelor de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire pentru întreprinderile
mici şi mijlocii elaborate şi implementate în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Modalitatea de colaborare cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor în anul 2014 şi valoarea creditelor
accesate de întreprinderile mici şi mijlocii
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 8 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “colaborează cu sucursalele/filialele
Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi cu alte asemenea organisme, în
scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi modalitatea concretă în care
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s-a realizat colaborarea cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor în anul 2014 şi valoarea creditelor accesate de
întreprinderile mici şi mijlocii în urma acestei colaborări.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Obiectul colaborarii dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii cu organizaţiileşi organismele internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică,programele care au fost coordonate in anul 2014 si beneficiile obţinute in urma coordonarii
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 5 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “colaborează direct pe proiecte
specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană,
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică,
asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi care sunt proiectele
specifice şi în regim permanent ce fac obiectul colaborării dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi organizaţiile şi organismele internaţionale, precum şi lista
programelor care au fost coordonate în anul 2014 şi rezultatele obţinute în urma coordonării.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Modalitatea în care s-a realizat facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând
regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 10 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “facilitează accesul întreprinderilor
mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
cu capital majoritar de stat, potrivit legii”.
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Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi modalitatea concretă în care
s-a realizat facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome,
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Funcţionarea site-ului www.imm.gov.ro
Domnule Ministru,
Potrivit art. 7, alin. (4), lit. a) din Metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM din 04.06.2014, intrată
în vigoare la data de 16 iunie 2014, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 16 iunie 2014,
“Iniţiatorul actului normativ alege în aplicarea consultărilor una dintre următoarele modalităţi: a) sondaj online pe
site-ul www.imm.gov.ro, în cadrul secţiunii special dedicate Testului IMM;”. Cu toate că Metodologia de elaborare şi
aplicare a Testului IMM acordă posibilitatea realizării sondajului on-line, site-ul nu este funcţional.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi data până la care intenţionaţi să remediaţi această problemă, în
vederea aplicării corecte şi complete a Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor
administrative
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 2 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “propune şi derulează acţiuni pentru
elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse
de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare,
măsurare şi reducere a barierelor administrative”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista acţiunilor propuse şi
derulate pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor
administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri

Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 6 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “identifică şi testează metode de
îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor
coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi metodele concrete de
îmbunătăţire a mediului de afaceri identificate şi testate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii elaborată deAgenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii în anul 2014
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 3 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “sprijină, împreună cu alte organe ale
administraţiei publice, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi a transferului
tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista politicilor şi
programelor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii elaborată de
aceasta în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 30 - 2015
săptămâna 26 -30 octombrie 2015

Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista programelor elaborate şi implementate în baza Programului de guvernare şi a Strategiei
guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2014
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 4 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “aplică strategia şi politicile specifice
în domeniul programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în
conformitate cu Programul de guvernare şi cu Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor elaborate
şi implementate în baza Programului de guvernare şi a Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Rezultatele Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi modalitatea de implementare a acestuia
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 1 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “elaborează, actualizează,
implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi rezultatele obţinute în
elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri, precum şi
modalitatea de implementare a acestuia, pentru fiecare judeţ, în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista activităţilor desfăşurate în anul 2014, în vederea implementării Programului naţional multianual de
înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 9 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “exercită calitatea de Agenţie
Naţională de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de
afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
România (PNUD) ”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista activităţilor concrete
desfăşurate în anul 2014, în vederea implementării Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de
incubatoare de afaceri, precum şi lista beneficiarilor acestor activităţi.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Politicile implementate în domeniul mediului de afaceri în anul 2014 şi stadiul de evoluţie al acestora

Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 7 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii‚ “Implementează politicile în
domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma
reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică O.E.C.D. - Investment Compact’’
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi care au fost politicile
implementate în domeniul mediului de afaceri în anul 2014 şi care este stadiul de evoluţie al acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Programul de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (2) pct. 4 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “asigură, în calitate de organism
intermediar, îndeplinirea atribuţiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de
afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi
promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţianoromân pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor elaborate
şi implementate, în anul 2014, în cadrul Ariei de concentrare 5 şi Ariei de concentrare 7, precum şi stadiul de
implementare a acestor programe.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista de programe şi proiecte cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, stadiul de
dezvoltare si lista de unităţi de implementare a programelor

Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (2) pct. 3 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “derulează şi alte programe şi proiecte
cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unităţi de implementare a
programelor în condiţiile legale în vigoare”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor şi
proiectelor cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, stadiul de implementare al acestora,
precum şi lista de unităţi de implementare înfiinţate în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Situaţia programelor de informare şi promovare a fondurilor europene şi a programelor de consiliere a
potenţialilor beneficiari
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (2) pct. 1 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “participă la activităţi de informare şi
promovare a fondurilor europene, precum şi la cele de consiliere a potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii unor
proiecte competitive şi a absorbţiei rapide a fondurilor comunitare”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor de de
informare şi promovare a fondurilor europene, precum şi lista programelor de consiliere a potenţialilor beneficiari,
elaborate şi implementate în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Programele şi proiectele Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în Domeniul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (2) pct. 2 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “participă la implementarea
programelor şi a proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor şi a
proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
precum şi stadiul de implementare a acestor proiecte şi programe.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 4 faptul că Agenţia pentru
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Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “iniţiază, propune,
implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi lista acţiunilor în domeniul
reducerii barierelor administrative, iniţiate, propuse, implementate, coordonate şi monitorizate de Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Modificări Regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din 20 martie 2012
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din 20 martie 2012, a intrat în vigoare la data de 07 iunie 2012, prin publicarea
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 383bis. Din anul 2012 şi până în prezent, acest Regulament nu a suferit nicio
modificare, deşi este evident că realitatea şi dinamica economiei din România s-au schimbat.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi termenul până la care intenţionaţi să elaboraţi modificările
necesare adaptării Regulamentului menţionat la realitatea economică, precum şi lista acestor modificări.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Rezultatele obţinute în urma sondajelor privind evaluarea impactului reglementărilor administrative şi
procedurale asupra climatului afacerilor şi îmbunătăţirile ce pot fi aduse
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (1) pct. 3 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “organizează şi participă la derularea
sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului
afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în
domeniul cercetărilor de piaţă”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi rezultatele obţinute in urma
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sondajelor privind evaluarea impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor,
precum şi îmbunătăţirile pe care intenţionaţi să le aduceţi.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Situaţia Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM)
Domnule Ministru,
Procedura de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM),
în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor" din
29.01.2014, în vigoare de la 18 februarie 2014, are ca scop sprijinirea dezvoltării şi creşterii competitivităţii IMMurilor din România în patru sectoare prioritare, în vederea reducerii decalajului de competitivitate faţă de media
Uniunii Europene, prin facilitarea accesului IMM-urilor din România la credite de investiţii.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi stadiul de implementare a acestui program, lista întreprinderilor
mici şi mijlocii care au accesat credite de investiţii prin intermediul acestui program, precum şi valoarea creditelor
acordate.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Sprijinul acordat asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale,precum şi modificările legislative elaborate în
urma dialogului cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 2012, din 20.03.2012 prevede la art. 3 alin. (3) pct. 11 faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “sprijină activitatea asociaţiilor
profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu massmedia şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent”.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, vă rog să îmi comunicaţi modalitatea în care s-a
concretizat sprijinul acordat asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale,precum şi modificările legislative
elaborate în urma dialogului cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Lista actelor normative iniţiate pentru care a fost realizat Testul IMM, precum şi rapoartele întocmite de
către iniţiatorii respectivelor acte normative
Domnule Ministru,
Potrivit art. 13, alin. (1) din Metodologia de elaborare şi aplicare a Testului IMM din 04.06.2014, intrată în
vigoare la data de 16 iunie 2014, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 16 iunie 2014, “Testul
IMM se finalizează cu un raport întocmit de către iniţiatorul actului normativ.”
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista actelor normative iniţiate pentru care a fost utilizată acestă
modalitate de evaluare, precum şi rapoartele întocmite de către iniţiatorii respectivelor acte normative.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de
Afaceri
Demersuri ale Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru
prevenirea furtului de energie electrică
Stimate Domnule Ministru,
Furturile de energie electrică au cunoscut o amplificare spectaculoasă în ultima perioadă de timp, afectând
programele de investiţii şi cauzând neplăceri consumatorilor. Sustragerea energiei electrice din instalaţii învechite
alături de furtul unor obiecte metalice, conductoare electrice, uşi de acces, ulei electroizolant facilitate de cele mai
multe ori de o infrastructură caducă, împiedică furnizarea de energie electrică la parametri normali.
Datele agregate pentru anul 2014 – 2015 arată că cele mai afectate companii de distribuţie a energiei electrice
sunt CEZ Distribuţie şi E.ON Distribuţie, care se confruntă cu cazuri de ordinul miilor în ceea ce priveşte furtul de
energie electrică. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât înlocuirea anumitor elemente pentru realimentarea cu energie
poate dura uneori între 6-12 ore.
Faţă de cele prezentate, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Are Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în lucru un set de legi care
să prevină furtul de energie electrică şi care să încurajeze investiţiile în acest domeniu?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Defrişările ilegale – vulnerabilitate a securităţii naţionale a României
Stimată Doamnă Ministru,
Problema defrişărilor ilegale a devenit acută în ultima decadă. Impactul acestora asupra calităţii vieţii şi
dezvoltării durabile este uriaş în contextul în care conform unui raport al Greenpeace România ritmul defrişărilor
ilegale era de trei hectare pe oră în perioada anilor 2013-2014.
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De asemenea, la 9 octombrie 2014 a fost inaugurat Radarul Pădurilor, un sistem care prin natura sa încearcă să
elimine pe cât posibil defrişările ilegale de pădure şi care, atât cât s-a putut, şi-a dovedit utilitatea.
Problema a devenit acută în ultimul an, încât a reprezentat subiect de discuţie pe ordinea de zi a CSAT.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Are Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor în lucru un proiect de lege care să implementeze aplicarea unor
pedepse mai aspre, inclusiv trecerea la categoria infracţiuni a sustragerii de material lemnos, indiferent de cantitate?
2.
Cum îşi dovedeşte Radarul Pădurilor eficienţa în cazul transportului ilegal de material lemnos cu atelajul, în
contextul inexistenţei unor elemente de identificare ale acestuia?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Interpretări şi precizări abuzive ale HG nr 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de
autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie,
Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură
Stimate Domnule Ministru,
În data de 09.07.2015, a intrat în vigoare HG nr 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de
autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă
medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură. Pe data de 28 iulie a.c., domnul secretar de stat Gigel
Paraschiv a trimis în atenţia Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, adresa cu nr 351 prin care
recomandau “reguli generale” de aplicare a acestei Hotărâri de Guvern.
În afara faptului că HG nr. 469/2015 transpune cu greşeli de traducere Directiva nr. 55/2013 a UE, principiile
transmise ulterior instituţiilor de învăţământ de către secretarul de stat sunt bizare, abuzive şi nu se regăsesc în actele
normative sus precizate. Astfel, citez:
-“studiul disciplinelor clinice, pe specii se finalizează în anul al V-lea de studiu”, respectiv
-“disciplina Prelegeri clinice pe diferite specii de animale domestice, disciplină obligatorie se va studia, în anul al VIlea de studii, modular, pe specializări opţionale stabilite de către fiecare Facultate de Medicină veterinară.”
Vă rog, domnule Ministru, să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
-care este motivaţia emiterii acestei adrese (nr 351/28.07.2015) de către MECS care aduce “precizări” privind
aplicarea HG nr 469/2015 doar pentru programele de studii pentru medicină veterinară?
- regulile generale de aplicare ale HG nr. 469/2015 transmise prin adresa nr. 351 nu au cumva legătură cu
modificările ilegale (desfiinţate ulterior de către instanţele judecătoreşti) aduse planurilor de învăţământ ale
Facultăţilor de Medicină Veterinară din Cluj şi din Bucureşti în anul 2011 şi care au pus în pericol recunoaşterea
diplomelor absolvenţilor celor două facultăţi pentru acea perioadă?
-este doar o coincidenţă faptul că în anul 2011, când s-au elaborat ilegal planurile de învăţământ, dvs eraţi Rectorul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, iar actualul director general al Direcţiei
Generale pentru Învăţământ Superior din cadrul MECS, Ioan Ştefan Groza, era Decanul Facultăţii de Medicină
Veterinară din Cluj?
-nu credeţi că intervenţia MECS în planurile de învăţământ ale unei singure profesii dintre toate cele reglementate
prin HG nr. 469/2015 încalcă grav autonomia universitară prevăzută în articolul nr 32 alin. (6) din Constituţia
României care prevede: “Autonomia universitară este garantată.”?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Oros
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Probleme legate de modul de derulare a proiectelor POSDRU coordonate de către MECS
În urma relatărilor din mass-media din aceste zile legate de subiectul organizării scandaloase de către
managerul de proiect, dl Ioan Ştefan Groza, actualmente Director General al Direcţiei Generale pentru Învăţământ
Superior din cadrul MECS, a întâlnirii de peerlearning având ca tematică „Facilitarea inserţiei în piaţa forţei de
muncă a absolvenţilor de învăţămînt universitar” finanţată prin POSDRU/155/1.2/S/139950 “Îmbunătăţirea calităţii
sistemului naţional de învăţământ superior în conformitate cu schimbările societăţii bazate pe cunoaştere şi cu
dinamica pieţei muncii”, care a avut loc în cursul lunii ianuarie a.c., la Predeal, vă rog, domnule Ministru, să-mi
răspundeţi punctual la următoarele:
Care au fost beneficiile concrete pentru Universităţile cuprinse în acest proiect derulat prin POSDRU, ţinând
cont că USAMV Bucureşti a cărui rector de facto sunteţi, a participat la acest eveniment?
Câte proiecte derulate de MECS pe POSDRU a manageriat dl Ioan Groza şi precizaţi cum s-au derulat
acestea?
Nu consideraţi că modul scandalos de organizare a acestor activităţi pune semne de întrebare asupra tuturor
proiectelor POSDRU coordonate de către MECS?
Ce măsuri concrete veţi lua pentru remedierea situaţiei şi ce sancţiuni veţi aplica?
Solicit răspuns oral.
Deputat
Adrian Oros
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Anularea ordinului ministrului Educatiei nr. 3121/2015
Stimate Domnule Ministru,
În vara acestui an, aţi eliberat peste 70000 de diplome obţinute în mod ilegal în programe de studii
neacreditate la universităţi obscure. În aceste zile, Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea ordinului ministrului
Educatiei nr. 3121/2015 privind obţinerea atestatului de abilitare. Este vorba despre actul normativ care stabileşte
cum se obţine certificatul de conducător de doctorat şi care elimină conflictul de interese, dar şi obligaţia ca teza de
abilitare să fie susţinută în limba engleză.
Ministerul nu a considerat că este suficient de important să se prezinte in instanţă pentru a aduce argumentele
ministerului care au dus la emiterea acestui ordin.
Desigur ca singurele motive care au impus emiterea acestui ordin care încalcă flagrant atât prevederile Legii
nr 1/2011 a educaţiei naţionale, cât şi cele ale Legii nr 52/2003 nu sunt altele decât cele legate de relaxarea
condiţiilor de obţinere a coordonării de doctorate. Intenţia vădită era aceea de a facilita acest lucru şi altor clienţi
care nu îndeplineau exigenţele cerute pentru obţinerea acestui atestat.
De aceea, mă văd nevoit să vă întreb, domnule ministru, următoarele:
-Ce veţi face cu cei 103 conducători de doctorat şi cei 64 de profesori care au aplicat pentru obţinerea atestatului de
abilitare, şi care sunt convins că multi dintre aceştia ar fi îndeplinit oricum criteriile de abilitare fără relaxarea adusă
de acest ordin ilegal? Cum veţi proceda cu doctoranzii care s-au înscris pe locurile repartizate acestor conducători de
doctorat?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Adrian Oros
***
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Probleme ale primarilor cauzate de legislaţia instabilă
Doamnă Ministru,
Vă prezint, în anexă, problemele de interes ale primarilor, aşa cum au fost ele sintetizate în urma discuţiilor
din Adunarea Generală a Filialei Judeţene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România, la care am luat parte în
calitate de invitat, ca parlamentar.
Menţionez faptul că, fiind parlamentar de Hunedoara, cu colegiul în municipiul Hunedoara, am fost, ca şi
deputat, mai puţin ancorată în problematica specifică primarilor de comună, această întâlnire fiind, pentru mine, o
ocazie de a afla că, la acest nivel, sunt dificultăţi însemnate care sunt greu de gestionat de edili, la interfaţa cu
cetăţenii. Primarii noştri, indiferent de culoarea politică, muncesc mult, cu salarii mici şi riscuri mari în ceea ce
priveşte posibilităţile de a respecta întocmai legislaţia instabilă şi uneori lăsând loc de interpretări.
Faţă de cele enumerate în anexă, vă rog, cu respect, să-mi indicaţi, în scris, reperele legislative pe care la are
în vedere, în materie, guvernul din care faceţi parte.
Vă mulţumesc,
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Vasile Ciurchea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Insuficienţa fondurilor pentru investigaţiile paraclinice ale pacienţilor.
Domnule Preşedinte,
Vă prezint , în anexă, una dintre cele mai reprezentative şi succinte petiţii , dintre cele 78 de sesizări primite
la Cabinetul Parlamentar pe aceeaşi temă respectiv insuficienţa fondurilor pentru investigaţiile paraclinice ale
pacienţilor.
Menţionez faptul că judeţul Hunedoara se confruntă cu o situaţie de morbiditate mult peste media judeţelor
ţării, aspect neluat în seamă la calculul unitar al sumelor alocate.
Vă rog să-mi comunicaţi, în scris, dacă există posibilitatea de a rezolva, prin suplimentarea fondurilor,
dificultăţile cu care se confruntă pacienţii hunedoreni.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Stadiul în care se află elaborarea planului bugetar, inclusiv anexa prevăzută de Legea 500/ 2002 actualizată,
art.35(2)
Stimate domnule Ministru,
Recenta vizită a FMI în România a ocazionat tradiţionalul schimb de opinii între membrii misiunii şi
deputaţii din Comisia de buget finanţe a Camerei Deputaţilor.
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Din punctul nostru de vedere, al parlamentarilor din opoziţie, reprezentanţii FMI nu ne-au spus noutăţi: am
ajuns la împrumuturi 40% din PIB, banii sunt direcţionaţi spre consum, investiţiile sunt la pămănt, absorbţia
fondurilor europene la fel.
Prezentul , aparent sustenabil, ascunde un viitor sumbru, cu deficit bugetar peste 3% incepând cu 2017, cu
finalitate dureroasă pentru cetăţeni şi şanse de declin economic.
Am urmărit cu interes intervenţiile publice neconvingătoare ale Domniei Voastre şi al dlui Prim-ministru,
neînsoţite de cifre pentru susţinere.
Prin urmare, vă reamintesc cu respect faptul că Legea 500/2002 actualizată a finanţelor publice, art.35(2)
pretinde întocmirea unui raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar şi proiecţia acesteia în următorii
3 ani, ca anexă la planul bugetar, iar art.35(5) din aceeaşi lege împune data de 15 noiembrie ca dată limită pentru
depunerea planului bugetar în Parlament. Este un material strict necesar unei previzionări corecte a viitorului
determinat de măsurile de politică economică, socială şi fiscală pe care le întreprinde Guvernul Ponta. Menţionez că
termenele prevăzute de aceeaşi lege pentru dezbatere publică au fost deja depăşite.
Vă rog să-mi comunicaţi, în scris, stadiul în care se află elaborarea planului bugetar, inclusiv anexa prevăzută
de Legea 500/ 2002 actualizată, art.35(2)
Vă mulţumesc.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Insuficienţa fondurilor alocate pentru investigaţii paraclinice.
Domnule Ministru,
Vă înaintez alăturat informarea prezentată la Cabinetul Parlamentar, ca exemplu pentru numeroase astfel de
petiţii primite din tot judeţul, dar, mai ales din localităţile Hunedoara, Călan, Brad, Orăştie- . Este una dintre cele 78
petiţii primite în anul 2015, pe aceeaşi temă: insuficienţa fondurilor alocate pentru investigaţii paraclinice.
M-am adresat Casei de Sănătate Judeţene, ocazie cu care am aflat că sumele alocate de la Casa de Sănătate
Naţională judeţului Hunedoara sunt insuficiente, dat fiind gradul mare de morbiditate a populaţiei care a lucrat în
industria extractivă sau în siderurgie, într-un mediu ambiental foarte poluat.
Faţă de cele semnalate şi de intervenţiile mele anterioare, vă rog să-mi comunicaţi, în scris, dacă şi cum vedeţi
Domnia Voastră rezolvarea situaţiei pacienţilor judeţului.
Vă mulţumesc
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Probleme legate de aplicarea Ordinului nr.1733-din 19 august 2015
Stimată Doamnă Ministru,
Vă informez că la cabinetul parlamentar am primit în audienţă persoane care atrag atenţia asupra faptului că
Ordinul nr.1733-din 19 august 2015 prejudiciază grav interesele copiilor abandonaţi (separaţi de părinţi) precum şi
ale persoanelor care au intenţia de a înfia copii.
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Mai concret, mai sus menţionatul act normativ, emis fără consultare publică, schimbă fundamental condiţiile pentru
plasamentul familial al copiilor abandonaţi, precum şi procedurile de adoptare.
Prevederea ca plasamentul familial să se facă doar în familiile rudelor, a vecinilor, prietenilor (aria socială)
scade şansele şi aşa reduse ale acestor copii de a beneficia de dezvoltare într-un loc propice acesteia, cum este mediul
familial. Soluţia care, în actualualul cadru legislativ, pare să nu poată fi depăşită, este instituţionalizarea, variantă care
ar trebui să funcţioneze doar ca ultimă instanţă.
Vă reamintim faptul că, din 58000 de copii despărţiţi de părinţi, doar 4000 se află în plasament familial, iar, o
parte dintre aceştia vor înceta să mai îndeplinească noile condiţii de procedură.
Vă rog să-mi precizaţi în scris dacă, anterior (sau chiar ulterior) emiterii sus menţionatului act normativ s-a efectuat
un studiu de impact prin care să fie evaluată influenţele pozitive şi negative asupra copiilor despărţiţi de părinţi, şi
care sunt acestea.
Vă mulţumesc.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresatã domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Emiterea Ordinului nr. 4.995/2015 privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizatiilor de conducere
specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor functionale si a criteriilor de normare pentru personalul din
sistemul naţional de invăţământ preuniversitar de stat
Stimate domnule Ministru,
Am primit sesizări din partea directorilor de şcoli şi grădiniţe din colegiul meu prin care îmi semnalau
numeroasele probleme legate de proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de
conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcţionale şi a criteriilor de normare pentru personalul din
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, transmis de către Inspectoratul Şcolar.
Cea mai mare problemă a acestui proiect de act normativ este normarea posturilor nedidactice în media de
1/65 elevi, respectiv elevi şi preşcolari pentru personalul nedidactic, prevăzută la art 11:
„Art. 11 (1) La nivelul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, posturile didactic auxiliare (inclusiv posturile
de conducere) şi posturile nedidactice din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se normează având în
vedere o medie de 1/65 elevi/elevi şi preşcolari pentru personalul nedidactic şi o medie de 1/163 elevi/elevi şi
preşcolari pentru personalul didactic auxiliar, cu încadrarea în bugetul alocat pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
indemnizaţiile şi alte drepturi salariate în bani, calculat pe baza costului standard per elev/preşcolar şi alte
reglementări legale în vigoare, precum şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat judeţului/Municipiului
Bucureşti.
Normarea personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic se stabileşte în comisia paritară de la nivelul
inspectoratului şcolar, pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având în vedere specificul
fiecărui nivel de învăţământ, cu respectarea prevederilor alin.(l).
în normativele prevăzute la alin. (1) se vor încadra şi posturile a căror reglementare este prevăzută expres în aceste
norme (administrator financiar, secretar, administrator patrimoniu).”
Astfel cum este formulat în prezent, Ordinul MECS va conduce la reduceri mari de personal, la diminuări de drepturi
salariale, la schimbări de posturi. Domnule Ministru, aţi declarat: ”doresc să mă asigur că in niciun caz nu vor fi
dezavantajate grădiniţele, învăţământul special, învăţămantul in limba minorităţilor, invăţământul
profesional, pentru a fi coerent cu susţinerea pe care am declarat-o public vizavi de aceste forme de educaţie.”
Vă întreb, cum veţi face în mod concret acest lucru, dacă Ordinul nr. 4995 a fost publicat în această formă în
Monitorul Oficial? Dacă a fost publicat deja, aveţi de gând să-l retrageţi şi să-l modificaţi, pentru a introduce
precizarea: "punerea in aplicare a prevederilor acestui ordin nu va conduce la incetarea contractului individual de
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munca pentru nicio persoana din categoria personalului didactic auxiliar si nedidactic"; iar în cazul în care a rămas la
stadiul de proiect, veţi face modificarea sus precizată? Dacă este evident că la grădiniţe este mult mai mare nevoie de
personal nedidactic, cum veţi regla această situaţie în mod concret? Aţi luat în considerare că grădiniţele care vor
rămâne fără personal suficient, riscă să nu mai primească avizul de funcţionare? Vă rog să precizaţi dacă prezentul
ordin a intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2015 sau urmează să intre în vigoare la o dată ulterioară?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresatã domnului Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al Societăţii Române de Radiodifuziune
Situaţia Societăţii Române de Radiodifuziune
Stimate Domnule Preşedinte-Director General,
Fără îndoială Radiodifuziunea Română este o instituţie a cărei notorietate şi valoare au fost cladite în cei
peste 85 de ani de existenţă, prin efortul însumat şi dăruirea tuturor celor care au lucrat aici de-a lungul timpului, prin
vocea marilor personalităţi care s-au adresat naţiunii de la microfonul ei, prin felul în care a stiut să educe, să formeze
oamenii şi să le aducă informaţiile cu acurateţe şi rapiditate. Cu atât mai dureroasă mi se pare situaţia în care se află
acum Radioul National, cu cât ea este consecinţa actualului management, şi ca atare sunt aproape obligat să pun o
serie de întrebări, după cum urmează:
1)
Cum s-a ajuns la situaţia actuală în care se află Radio România, cu vulnerabilităţi mai numeroase ca
niciodată, instituţia fiind practic în imposibilitatea de a face faţă potenţialelor provocări sau situaţii de criză,
atât timp cât Radio România Actualităţi – principalul post al Romaniei, NU SE POATE RECEPTA pe aprox. 30 – 33
% din teritoriul ţării! (Actuala conducere a SRR a fost avizată asupra acestui lucru încă de acum 2 ani, dar nu a luat
nicio măsură) Din rapoarte aflăm că şi restul teritoriului este acoperit “mediocru”, în proporţie de alte aprox. 30%, în
timp ce o recepţie CORECTĂ nu avem decat pe 30 – 33% din teritoriul României. (Iată lista judeţelor “vulnerabile”,
care se află într-o gravă incapacitate de a face faţă unei situaţii de criză: în Iasi, Neamţ, Bacău şi Călăraşi NU
EXISTA CORESPONDENT, Dâmboviţa, Tulcea, Vrancea sunt “acoperite” de corespondenţi din judeţele vecine (în
condiţiile în care, fără fonduri şi fără mijloace de transport alocate, nici măcar judeţete de bază nu pot fi acoperite de
facto). Judeţele Alba, Brăila, Dolj, Giurgiu şi Olt sunt “acoperite” de colaboratori platiţi cu sume modice, pentru care
relaţia cu Radio România reprezintă un fel de hobby.
2)
Cum anume se mai justifica «acoperirea nationala a subiectelor de interes», în aceste condiţii de
comunicare defectuoasă?
3)

Cum este posibilă inexistenţa unui management al situaţiilor de criză la Radio România?

Domnule Miculescu, v-aţi lăudat că SRR are PROFIT de un milion opt sute de mii de euro! Ar fi interesant să putem
să defalcăm această sumă şi să avem o imagine de ansamblu a surselor acestui profit. Nu cumva în goana dupa o aşazisă “rentabilizare a societăţii” banii aceştia au fost obţinuţi exclusiv printr-o maşinaţie financiară, adică prin
BLOCAREA PRODUCŢIEI în SRR, instituţia funcţionând aproape în sistem de avarie?
4) Prin urmare, cum se poate ca rolurile fundamentale ale unei instituţii de talia Radiodifuziunii (educare,
formare, informare) să fie abandonate pentru un aşa-numit profit, unica năzuinţă fiind aceea pe care o
scontează şi cel mai umil butic de cartier sau comună?
5) Cum poate funcţiona o instituţie de importanţa Radioului Naţional fără o Strategie şi obiective aferente, şi
pe ce se bazează in lipsa acestora modificarea organigramei, angajările, achiziţiile de aparatură, noile
programe de emisie, evaluările profesionale?
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6) Unde a dispărut jurnalismul genurilor publicistice majore ( campanii, anchete, dezbateri, mese rotunde,
interviuri cu mari personalităţi), bazate pe subiecte de interes sau de importanţă naţională şi europeană, şi
cum s-a ajuns la această transformare a mesajului radioului naţional într-unul “comercial”, care “pică” în
derizoriu, deşi menirea lui este cu totul alta?
7) Cărei strategii manageriale (pe care în mod obligatoriu ar fi trebuit să o prezentaţi încă de la numirea în
funcţia de PDG, dar care nu există nici la ora actuală!) se încadrează situaţia actuală în care emisiunile nu au
bugete, nu există fonduri pentru deplasări, numărul colaboratorilor a fost drastic diminuat, valoarea
contractelor acestora micşorată, salariile au scăzut ca urmare a semnării noului CIM în 2014, dar s-a raportat
un profit de 1.8 milioane de euro?
Anul acesta SRR a facut şi o serie de achiziţii, care la o mai atentă privire suscită semne de întrebare. Astfel, privitor
la telefonia mobilă - există o diferenţă majoră între valoarea estimată a contractului (448.000 ron) şi cea de atribuire
către Telecom (151.000 ron), diferenţa necesitând lămuriri conform legislaţiei în vigoare.
8) Cum se împacă, domnule Ovidiu Miculescu, actuala scădere şi restricţionare a numărului de minute al
abonamentelor jurnaliştilor SRR cu obiectul muncii lor (comunicarea!), în condiţiile în care instituţia le
îngrădeşte libertatea de comunicare şi informare?
9) Cum se face ca pentru servicii de internet –( contract din 13.01.2015) a fost invitată o singură firmă
(EUROWEB), care a furnizat şi în anii trecuţi servicii de internet, şi s-a păstrat aceeaşi valoare a contractului,
deşi ar fi trebuit să se aplice şi aici o strategie de achiziţie similară aceleia din cazul contractului de servicii de
telefonie (achiziţia la cel mai scăzut cost, cerere de ofertă lansată mai multor provideri)?
10) Cum respectă legea achiziţiilor publice contractele pentru servicii de copiere- imprimare (contract atribuit
în 28.04 2015) şi pentru servicii de securitate informatică (contract atribuit in 30.04 2015), când a fost invitată
să facă ofertă câte o singură firmă?
Aşadar, bazându-mă pe datele publice menţionate mai sus- nu îmi dau seama în ce logică managerială se încadrează
aceste achiziţii ce par a avea probleme procedurale, care atribuie un contract cu valoare dublă pentru servicii de
copiere-imprimare faţa de cel de telefonie, de exemplu, care preferă un contract de servicii numai în mod teoretic
avantajos, practic el fiind o achiziţie contraproductivă, care păstrează provideri şi valori ale contractelor, fără să facă,
aşa cum cere legea achiziţiilor publice, mai multe cereri de ofertă. Puteti oferi un răspuns, domnule Ovidiu
Miculescu?
11) De asemenea, vă întreb, Domnule Preşedinte Director General al Radioului Naţional, cum motivaţi
multitudinea de abuzuri în serviciu şi conflictele de interese referitoare la angajări?
De altfel, este publică, dle Ovidiu Miculescu, hotarârea de incompatibilitate dată de către ANI, deoarece ca şef al
Radioului Naţional v-aţi încheiat un contract individual de muncă, înregistrat sub nr. 893/22.08.2012, pentru un
salariu lunar de 12.000 lei, 300 lei/oră, autoatribuindu-vă şi postul de ”coordonator instituţional”, primind în acelaşi
timp şi un salariu în calitate de preşedinte-director general. Totodată, aţi semnat şi Ordinul nr. 893/22.08.2012, prin
care, în calitate de preşedinte CA şi Director General al SRR, vă numeaţi în funcţia de ”Coordonator instituţional”,
aşa că, în data de 17 octombrie 2013, Agenţia Naţională de Integritate v-a declarat incompatibil, deoarece aţi deţinut
simultan funcţia de membru al CA al Societăţii Române de Radiodifuziune şi de manager al Societăţii Naţionale de
Radiocomunicaţii. In anul 2012, tot dvs aţi ocupat o funcţie de membru (preşedinte) în Consiliul de Administraţie al
Societăţii Române de Radiodifuziune (CA al SRR), concomitent cu o funcţie de Director General al SRR (membru în
Comitetul Director al SRR). Şi tot dvs, dle Miculescu, în perioada 23 august – 31 decembrie 2012 apăreţi ca fiind şi
”angajat” al SRR, cu contract de muncă pe perioadă determinată, ocupând o funcţie remunerată de ”Coordonator
instituţional” în cadrul proiectului derulat cu fonduri europene <<ACCES -Formarea profesională continuă,
calificare/recalificare – Garanţia succesului pe piaţa muncii pentru angajaţi>>, cu nr. de identificare
POSDRU/62/2.3./S/31209.
12) Cum răspundeţi acestor evidenţe privind incompatibilitatea, domnule Preşedinte?
13) Cum anume s-a făcut ocuparea funcţiilor manageriale din SRR prin concursurile din perioada 1.10.20134.02.2014 şi ian. 2015, atât timp cât cei care au dat un aşa numit “concurs” au avut posturi create special
pentru ei, în timp ce erau deja consilieri ai dumneavoastră? Nu cumva este vorba de o flagrantă situaţie de
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conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prin faptul că, în calitate de PDG al SRR
aţi participat la luarea unor decizii în folosul patrimonial a 5 angajaţi cu care aţi avut raporturi de muncă în
ultimii 5 ani, prin faptul că aţi făcut parte din comisiile de concursuri -chiar ca preşedinte de comisie- la
concursurile la care au candidat proprii dvs consilieri, din această poziţie, pentru ocuparea unor posturi
manageriale de directori şi şefi de servicii?
14) Cum justificaţi faptul că dl Bogdan Negulescu (actual director de resurse umane) s-a aflat de mai multe ori
în situaţia de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prin faptul că, în calitate de
membru al Comitetului Director al SRR şi, simultan, consilier al PDG, a cunoscut şi elaborat documente de
serviciu pe care le-a utilizat în folosul său, participând la luarea unor decizii în urma cărora a obţinut foloase
patrimoniale pentru sine şi pentru alte persoane cu care a avut raporturi de muncă în ultimii 5 ani, iar Marius
Furdui s-a aflat în situaţia de conflict de interese, abuz în serviciu şi fraudarea unor concursuri pentru
ocuparea unor posturi pe durată nedeterminată în SRR, iar în calitate de consilier al dvs, ca şi Bogdan
Negulescu, a cunoscut cu 5 luni înaintea celorlalţi candidaţi regulamentul şi caietul de sarcini la concursul
pentru ocuparea postului de Director de Programe, la care a candidat de pe poziţia de consilier PDG?
Ulterior, din poziţia de Director de Programe, a făcut parte din comisiile de concurs la care au candidat - singure pe
post - 3 persoane cu care dl. Furdui a avut raporturi de munca în ultimii ani la Europa FM şi la SRR., luând parte la
decizii favorabile, care le-au adus acestora foloase patrimoniale.
15) Cum răspundeţi situaţiei jenante că dl. Furdui a fost somat de colegii din SRR să facă dovada faptului că
deţine o diplomă de studii superioare - condiţie necesară pentru ocuparea postului de Director de programe lucru pe care nu l-a făcut nici până în ziua de azi?
16) Ce părere aveţi despre prejudiciul constituit din totalul salariilor acestor angajaţi în urma acestor
concursuri frauduloase, plus taxele aferente, (cumulate pentru 2014 şi 2015), şi având în vedere că posturile
ocupate de aceştia nu au existat în organigrama SRR înainte de anul 2014, ele fiind înfiinţate în noua
organigramă special pentru a fi ocupate de aceste persoane? Ne puteţi da un răspuns, domnule preşedinte
Ovidiu Miculescu?
Personal cred că situaţia sus menţionată ar putea să ne ducă cu gândul şi la constituirea unui grup infracţional
organizat, lucru sesizat deja de către sindicate active în SRR instituţiilor abilitate.
17) Domnule preşedinte al Radiodifuziunii, ce ne puteţi spune despre evaluările profesionale ilegale, contestate
pe cale sindicală (fără criterii stipulate în CCM şi CIM, ce au avut loc la începutul lunii februarie), dominate
de abuzuri şi derapaje flagrante?
18) Dar despre atmosfera tensionată din cauza ilegalităţilor, încălcării drepturilor salariaţilor, ameninţărilor,
manipulărilor, execuţiilor profesionale, mobbing-ului?
19) Cum justificaţi situaţia tehnică dezastruoasă (cu investiţii făcute fără o strategie, modificarea timpului de
lucru, condiţii de stres şi incertitudine, ameninţări, sisteme cu deficienţe)?
20) Aşa stând lucrurile, cum anume se mai poate pune problema ca această instituţie respectată cândva,
Societatea Română de Radiodifuziune, care şi-a câştigat notorietatea în timp, să mai poată face faţă
numeroaselor provocări pe care le impune actualul context internaţional, dominat de terorism şi presiuni
asupra graniţelor?
21) De vreme ce rolul formator al radioului, bazat pe cultură şi ierarhia valorilor - obligatoriu pentru
societăţile publice - a fost înlocuit de mesajul comercial, facil, cum mai poate avea această instituţie locul
capital pe care ar trebui să îl deţină printre instituţiile de interes naţional?
Iată o sumedenie de întrebări la care ar trebui să răspundeţi, dle Presedinte Director General Ovidiu
Miculescu, nu numai mie ci şi ascultătorilor SRR.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Octavian Marius Popa
***
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Adresată doamnei Graţiela Leocardia Gavrilescu , ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Reciclarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice
Doamnă Ministru,
Reglementările europene impun reciclarea deşeurilor de echipamente electrice si electronice pentru
recuperarea materialelor importante şi evitarea poluării cu mercur şi plumb.
România este printre ultimele ţări din Europa la reciclarea deşeurilor electrice cu o rată de colectare sub 20%. Până în
2021, ţara noastră trebuie să colecteze şi să trateze minimum 65% din deşeurile electrice. În caz contrar, România
riscă procedura de infringement din partea Comisiei Europene.
Doamnă ministru, având în vedere aspectele semnalate, vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri aveţi în vedere
pentru următoarea perioadă care să vizeze şi să stimuleze colectarea deşeurilor electrice şi reciclarea acestora.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi
Doamnă Ministru,
Un studiu recent realizat de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) prezintă
astfel situaţia: „dintr-un număr total de 60.645 de vârstă şcolară, dintre care 42.670 de copii cu dizabilităţi sunt
înscrişi într-o formă de învăţământ, 30.766 sunt înscrişi în şcoli de masă, 11.904 sunt înscrişi în şcoli speciale, iar
17.975 sunt neşcolarizaţi. Totuşi, în urma informaţiilor colectate direct de la şcolile speciale, există un număr de
31.486 de copii cu dizabilităţi înscrişi în şcolile speciale, reprezentând un număr triplu faţă de cifra raportată de
statisticile oficiale – 11.094.”
Potrivit părinţilor, costurile pentru ca un copil cu nevoi speciale să aibă parte de educaţie se situează între
4.000 şi 12.000 euro. Pe lângă aceşti bani, statul alocă anual peste 100 de milioane de euro pentru ca sistemul de
educaţie specială să fie funcţional. Toţi aceşti bani ar trebui să asigure recuperarea tuturor copiilor cu nevoi speciale
din România care sunt integraţi în sistemul de şcolarizare. Însă, în Bucureşti în ultimii 5 ani, numai 39 de copii au
putut fi transferaţi din şcolile speciale în şcolile de masă. Majoritatea are rezultate bune pe hârtie, iar aceste rezultate
nu reflectă calitatea serviciilor plătite din bani publici. Aceşti copii cu dizabilităţi au nevoie de programe
individualizate de recuperare, care să-i ajute să facă trecerea de la şcoala specială la cea normală, de masă şi să-i ajute
pe viitor să se poată descurca pe cont propriu din anumite puncte de vedere.
Doamnă ministru, având în vedere aspectele semnalate, vă rog să îmi comunicaţi dacă aveţi în plan un alt set
de măsuri în vederea sprijinirii acestor copii, care să fie într-adevăr eficient şi să merite învestiţia de peste 100 de
milioane de euro.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi
Domnule Ministru,
Un studiu recent realizat de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) prezintă
astfel situaţia: „dintr-un număr total de 60.645 de vârstă şcolară, dintre care 42.670 de copii cu dizabilităţi sunt
înscrişi într-o formă de învăţământ, 30.766 sunt înscrişi în şcoli de masă, 11.904 sunt înscrişi în şcoli speciale, iar
17.975 sunt neşcolarizaţi. Totuşi, în urma informaţiilor colectate direct de la şcolile speciale, există un număr de
31.486 de copii cu dizabilităţi înscrişi în şcolile speciale, reprezentând un număr triplu faţă de cifra raportată de
statisticile oficiale – 11.094.”
Potrivit părinţilor, costurile pentru ca un copil cu nevoi speciale să aibă parte de educaţie se situează între 4.000 şi
12.000 euro. Pe lângă aceşti bani, statul alocă anual peste 100 de milioane de euro pentru ca sistemul de educaţie
specială să fie funcţional. Toţi aceşti bani ar trebui să asigure recuperarea tuturor copiilor cu nevoi speciale din
România care sunt integraţi în sistemul de şcolarizare. Însă, în Bucureşti în ultimii 5 ani, numai 39 de copii au putut fi
transferaţi din şcolile speciale în şcolile de masă. Majoritatea are rezultate bune pe hârtie, iar aceste rezultate nu
reflectă calitatea serviciilor plătite din bani publici. Aceşti copii cu dizabilităţi au nevoie de programe individualizate
de recuperare, care să-i ajute să facă trecerea de la şcoala specială la cea normală, de masă şi să-i ajute pe viitor să se
poată descurca pe cont propriu din anumite puncte de vedere.
Domnule ministru, având în vedere aspectele semnalate, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care sunt motivele pentru care cei 17.975 de copii cu dizabilităţi sunt neşcolarizaţi?
2. Câte dintre şcolile româneşti de masă sunt dotate cu facilităţi pentru copiii cu nevoi speciale?
3. Pentru că fondul alocat pentru şcolarizarea copiilor cu dezabilităţi este foarte mare, dar nu asigură calitatea
serviciilor necesare acestora, vă întreb, aveţi în plan un alt set de măsuri în vederea sprijinirii acestor copii?
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresatã doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice
Procesul de regionalizarea administrativă a României un pas decisiv pentru o mai bună absorbţie a fondurilor
europene.
Doamnã Ministru,
În ultima şedinţă a Comisiei de Dezvoltare Regională, care a avut loc săptămâna trecută la Bruxelles, şedinţă
la care aţi participat şi dumneavoastră, aţi prezentat situaţia la zi din cadrul ministerului pe care îl coordonaţi
referitor la tema regionalizării administrativ-teritoriale a României. România este împărţită în 41 de judeţe, iar acest
lucru poate să creeze o problemă majoră în ceea ce înseamnă absorţia fondurilor europene. România trebuie să treacă
într-o altă etapă, aceea a faptelor concrete în folosul cetăţeanului. Discuţiile pe marginea regionalizării ţării se poartă
încă de la aderarea României la Uniunea Europeană, însă de atunci au trecut mai bine de 8 ani iar ţara noastră este
pusă în situaţia de a fi ultima ţară din UE din punct de vedere al capacităţii de absorbţie a fondurilor europene,acest
lucru fiind şi rezultatul lipsei personalităţii juridice a regiunilor ţării. Programul Operaţional Regional are o autoritate
de management la nivel central, în România existând 8 regiuni statistice, care au Consiliu de dezvoltare regional
format din toţi actorii locali, primării, consilii judeţene, ONG-uri, Camere de Comerţ, IMM-uri. Acest Consiliu de
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dezvoltare regional este cel care realizează strategia de dezvoltare a regiunii, priorităţile de dezvoltare a regiunii,
precum şi planul investiţional.
Criticile dure ale Comisiei Europene faţă de ţara noastră legat de superbirocratizare, hăţişul legislativ în
procedurile de accesare a fondurilor europene, precum şi schimbarea regulilor în timpul jocului a determinat ca
România să fie neperformantă în acest domeniu, comparativ cu toate celelalte state membre care şi-au modernizat
sistemul de absorbţie. Aceste lucruri la care se adaugă incapacitatea de a ne concentra pe procesul de regionalizare a
ţării au dus la blocarea fondurilor europene, fonduri care ne-ar fi permis să implementăm proiecte cu impact
naţional.
Ţinând cont de cele prezentate, vă rog, doamnă ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere
referitor la finalizarea procesului de regionalizare, un proces necesar, benefic, eficient pentru comunităţile României.
De asemenea, vă rog să-mi transmiteţi care sunt soluţiile pe care Guvernul României le va întreprinde pentru ca acest
proces de regionalizare a României să permită o creştere a gradului de absorbţie a fondurilor europene, fonduri care
ar reprezenta cele mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă în prezent România.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sãmãrtinean
***
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională
Agenda digitală - un proiect discutat în cadrul reuniunii Comitetului Regiunilor de la Bruxelles
Domnule Ministru,
În data de 13 octombrie 2015 o delegaţie a României a participat la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles,
unde a avut o întâlnire cu Comisarul european pentru Politică Regională şi Urbană, doamna Corina Creţu. Reuniunea
a avut drept scop analizarea situaţiei delicate a accesării fondurilor structurale de către România, rolul autorităţilor
locale în redresarea situaţiei pentru viitoarea perioadă de programare şi găsirea unor soluţii pentru simplificarea
procedurilor. Fondurile neutilizate de România pentru perioada de programare 2017-2013 vor fi pierdute, iar faţă de
celelalte ţări care vor pierde şi ele banii, România este ţara cu cele mai mari pierderi. În mod concret, în România se
pierd multe programe de finanţare, contestaţiile fiind la ordinea zilei peste tot în statele membre UE, însă diferenţa
este că în România nu se merge mai departe ci proiectele sunt blocate în loc să se organizeze rapid alte licitaţii.
Alte teme de interes discutate în cadrul reuniunii Comitetului Regiunilor au fost : dezvoltarea IMM-urilor,
agenda digitală, cercetarea şi inovarea – acestea fiind doar câteva dintre priorităţile ce ar trebui favorizate de
autorităţile locale în acest moment. Un alt subiect asupra căruia s-au purtat discuţii a fost şi posibilitatea digitalizării
economiei, domeniu în care România are atuuri de neegalat, menţionându-se faptul că România are cea mai mare
viteză de internet la nivel european, acest fiind un avantaj pentru promovarea start-up-urilor şi a IMM-urilor din
domeniul IT.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministu să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de
vedere referitor la etapele realizării digitalizării economiei româneşti, ţinând cont de faptul că noile tehnologii ar
trebui să reprezinte resursa de creştere sustenabilă într-o lume tot mai digitalizată.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sãmãrtinean
***
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Extinderea focarelor de hepatită A în Judeţul Vrancea
Domnule Ministru,
Din nefericire, la mai bine de şase luni de la izbucnirea unui puternic focar de hepatită tip A în Comuna
Slobozia Bradului, Judeţul Vrancea, această sursă contagioasă nu a fost stinsă nici până în prezent, deşi principalele
victime sunt copiii, majoritatea cu vârste sub 12 ani. Drept urmare, mare parte dintre copiii focşăneni care au petrecut
vacanţa de vară în provincie, chiar în comuna sus-amintită, fie au contactat această boală, fie au devenit purtători
pasivi ai virusului. Astfel, un nou focar de hepatită a fost constatat în prezent în Municipiul Focşani, mai mulţi copii
fiind confirmaţi sau suspecţi de contactarea virusului hepatitei A. Deşi noul focar din Municipiul Focşani a apărut
într-un bloc dintr-un cartier mărginaş, unde trăieşte o populaţie cu nevoi economice importante, reprezentanţii
Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea au concluzionat că noul focar reprezintă efectul lipsei de eficienţă în
eliminarea sursei, adică focarul din Comuna Slobozia Bradului. Având în vedere faptul că Judeţul Vrancea se află în
topul judeţelor sărace din România, disponibilităţile financiare ale administraţiilor publice locale nefiind suficiente
pentru a fi utilizate pentru probleme de sănătate publică şi luând în considerare lipsa de eficienţă a acţiunilor Direcţiei
de Sănătate Publică Vrancea în combaterea acestei boli contagioase, vă rog domnule ministru să precizaţi
următoarele:
ce acţiuni concrete doriţi să întreprindeţi în scopul eliminării acestor focare de boală care afectează în primul
rând populaţia şcoalară (copii 3-14 ani), din familii sărace şi foarte sărace?
este posibilă o evaluare punctuală, la nivelul localităţilor semnalate, privind imunizarea populaţiei şcolare
împotriva acelor boli contagioase care se transmit, în mod special, în colectivităţile din instituţiile de învăţământ?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Salarizarea în sistemul de învăţământ
Domnule Ministru,
Creşterea nivelului salariilor din sistemul de învăţământ românesc, începând cu 1 decembrie 2015, este de
apreciat, însă nu poate fi nici pe departe apreciată ca fiind rezolvarea problemei neatractivităţii salariale din
învăţământ, nici dacă majorările ar fi însemnat dublarea salariilor învăţătorilor şi profesorilor. Importanţa socială a
muncii dascălilor este crucială pentru modernizarea noastră ca naţiune, iar salarizarea performantă şi legată de
performanţele lucrătorilor din învăţământ reprezintă o precondiţie pentru revigorarea şcolii româneşti. În prezent, la
nivelul Guvernului României se află în elaborare o nouă lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.
Organizaţiile salariale nu sunt străine de propunerile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, precum şi de grilele de salarizare pentru personalul didactic din învăţământ. Astfel, la nivelul Judeţului
Suceava, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ, a declanşat strângerea de semnături pe marginea unei petiţii privind
unele dorinţe/solicitări legate de noua lege a salarizării: atingerea nivelului maxim de salarizare la o vechime în
învăţământ de peste 25 de ani şi nu de peste 40 de ani, şi reducerea treptelor de salarizare de la 11 la 7 trepte,
raportate la vechimea din învăţământ (0-3 ani, 3-5 ani, 5-10 ani, 10-15 ani, 15-20 de ani, 20-25 de ani şi peste 25 de
ani). Având în vedere faptul că atingerea nivelului maxim de salarizare nu se poate atinge, în actuala formă a legii,
după 40 de ani de vechime în învăţământ, adică numai după împlinirea vârstei legale de pensionare, ceea ce este cu
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totul aberant, vă solicit, domnule ministru, să precizaţi cum vă poziţionaţi faţă de propunerile/sugestiile Alianţei
Sindicatelor din Învăţământ din Judeţul Suceava, care nu sunt doar rezonabile, ci chiar în sprijinul personalului
didactic din sistemul de învăţământ. De asemenea, având în vedere faptul că tot mai mulţi preşcolari, şcolari şi
studenţi sunt înscrişi în prezent în sistemul particular de învăţământ, vă rog să precizaţi dacă nu consideraţi oportun
ca normativele privind salarizarea în învăţământ să protejeze interesele şi ale personalului didactic din învăţământul
particular sau confesional.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului
Organizarea de alegeri parţiale
Stimate domnule ministru,
Refuzul Guvernului de a organiza alegeri parţiale în cazul posturilor de primar, şef de Consiliu Judeţean şi de
parlamentar vacante a devenit tot mai clar un interes de partid care încalcă flagrant legile ţării.
Desi absolvent al Facultăţii de Drept, doctor în drept şi deputat cu experienţă, primul ministru nu cunoaşte, nu
înţelege sau, poate, şi mai grav, nu doreşte să pună în aplicare legea care este atât de simplă în acest caz, este un lucru
extrem de grav. Conform legii, dacă unii parlamentari, primari sau preşedinţi de consilii judeţene şi-au pierdut
mandatele din diferite motive, Guvernul este obligat să organizeze alegeri parţiale în cazurile respective în cel mult
90 de zile şi să anunţe data alegerilor cu circa o luna înainte.
Motivele invocate până acum de primul ministru (de la cheltuirea inutilă a banilor pe organizarea de alegeri din
moment ce mai e doar un an până când vin alegerile la termen; indecizia asupra sistemului de vot pe baza căruia ar
trebui organizate aceste alegeri; şi până la ideea de a nu ţine societatea româneasca într-o campanie electorală
neintreruptă) pentru a nu organiza alegeri parţiale, nu au fost suficiente. Curtea de Apel Cluj şi Curtea de Apel
Bucureşti au decis că Guvernul a încălcat legea prin neorganizarea de alegeri parţiale pentru posturile de primar, şef
de Consiliu Judeţean şi de parlamentar vacante.
Ca urmare a deciziilor instanţelor - Curtea de Apel Bucureşti şi Curtea de Apel Cluj - premierul se face vinovat de
încălcarea legii pentru că nu organizat alegeri parţiale la termen.
Este de neînţeles refuzul constant al Guvernului de a aplica legile ţării, chiar şi în urma unor decizii ale instanţelor
judecătoreşti. Interesul şi jocurile politice sunt puse mai presus de lege, iar cea mai bună dovadă o constituie o
Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvern în data de 30 septembrie, ordonanţă care aduce modificări la nu mai putin
de 11 acte normative şi prin care se conferă prefecţilor toate atribuţiile pe care le deţineau primarii sau preşedinţii de
consilii judeţene unde aceştia nu mai sunt pe funcţii. Prefecţii, apropiaţi ai puterii, dincolo de statutul de înalţi
funcţionari publici, vor fi cei care vor decide cine este persoana care va fi ordonatorul de credite
Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi care este poziţia Avocatului Poporului în faţa
nerespectării legilor ţării şi a drepturilor cetăţenilor săi şi ce măsuri aveţi în vedere a iniţia pentru a rămâne, aşa cum
ar trebui, garantul apărării drepturilor fiecărui cetăţean al acestei ţări.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ioan Oltean
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Consumul de alcool, tutun şi droguri în rândul elevilor
Stimate domnule ministru,
Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa Năsăud a făcut publice rezultatele unui studiu coordonat de
Universitatea din Manchester, în 14 ţări şi 26 de oraşe şi realizat de experţii DSP ale cărui date sunt extrem de
îngrijorătoare. Potrivit studiului, adolescenţii din Bistriţa, mai mici de 11 ani au experimentat deja alcoolul şi tutunul
cu o frecvenţă alarmantă. Astfel, până la 11 ani, 5 % dintre adolescenţii bistriţeni au început să fumeze, 6.64% sunt
deja dependenţi, în timp ce 17,52% fumează mai puţin de o dată pe săptămână. Comparativ cu media pe România
este vorba de un număr mai mic de adolescenţi, dar reprezintă, desigur, un aspect alarmant.
În ceea ce priveşte consumul de alcool, potrivit studiului Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa Năsăud,
adolescenţii din Bistriţa au băut mai mult şi au experimentat alcoolul cu o frecvenţă de trei ori mai mare, sub 11 ani,
faţă de colegii lor din România.
Ca urmare a rezultatelor studiului, recomandările sunt de a începe activitatea de informare, educare şi
comunicare mult mai devreme şi de eficientizare a acestei activităţi.
De asemenea, Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului România a prezentat anual rezultatele
studiilor privind prevalenţa la consumul de alcool, tutun şi droguri în rândul elevilor şi potrivit acestora, în anul 2014
peste 71% dintre elevii din Bucureşti cu vârste între 14 şi 16 ani au consumat alcool cel putin o data, 27% fumeaza,
9,8% au consumat cannabis şi 1,6% au luat amphetamine şi 5,7 % etnobotanice .
Deci imaginea de ansamblu, la nivelul întregii ţări este una îngrijorătoare, sanatatea fizică a tinerilor din
România fiind serios pusă în pericol. Măsurile adoptate până acum în această problemă nu şi-au dovedit eficienţa, asa
cum se şi observă din rezultatele studiilor din domeniu. Este nevoie de o acţiune concertată a Ministerului Educaţiei
împreună cu autorităţile locale, dar nu doar la nivel declarativ. Implicarea profesorilor în educaţia dată tinerilor cât
mai de timpuriu în problema alcoolului, drogurilor şi fumatului, o programă şcolară adaptată, încheierea de
parteneriate cu societatea civilă cu expertiză în domeniu, încurajarea tinerilor să facă sport şi organizarea de
evenimente în cadrul unor programe clare de prevenire sunt elemente mai mult decât necesare pentru a asigura
sănătatea copiilor noştri, pentru a-i ţine departe de orice posibile tentaţii.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi precizaţi care este strategia ministerului în ceea ce priveşte
componenta educaţiei pentru sănătate în şcoli şi licee şi ce acţiuni se desfăşoară pentru ca elevii din România să fie
conştienţi în mod real de efectele deosebit de nocive pe care le au alcoolul şi fumatul. De asemenea, vă rog să îmi
precizaţi dacă aveţi în vedere coborârea pragului de vârstă când este vorba de acţiuni de informare şi prevenţie în
ceea ce priveşte consumul de tutun şi alcool.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ioan Oltean
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Stadiul actual al autostrăzii Sebeş –Turda, Lot 1
Stimate domnule Ministru,
Problemele legate de construcţia autostrăzii Sebeş –Turda par a fi o poveste fără sfârşit. Lăsând deoparte
faptul că pentru mare parte din porţiuni lipseşte autorizaţia de construire sau aceasta a fost eliberată cu întârziere, în
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spaţiul public circulă informaţia potrivit căreia, o reziliere a contractului de construcţie aferent Lotului 1, este
iminentă datorită neînţelegilor dintre constructor şi CNADNR.
În faţa celor prezentate anterior, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
Care este punctul dumneavoastră de vedere legat de această înformaţie?
- Care este stadiul fizic actual al lucrărilor efectuate pentru suprafaţa aferentă lotului 1 ?
Luând în considerare faptul că Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 02.12.2014, care este
termenul preconizat pentru finalizarea construcţiei ?
- Care este suma decontată până în prezent de Uniunea Europeană pentru acest proiect ?
Cum va fi fazat acest proiect şi când estimaţi ca această fazare să fie aprobată de Comisia Europeană?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Statutul localităţii Cotu Mihalea, Comuna Siliştea, Jud. Brăila
Stimată doamnă Ministru,
În spaţiul public au fost vehiculate informaţii cu privire la încadrarea satului Cotu Mihalea din Comuna
Siliştea, judeţul Brăila, în categoria zonelor turistice. De asemenea, se discută despre faptul că localitatea amintită ar
fi încadrată pe o listă a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, urmând ca în baza acestei
presupuse selecţii să fie finanţat şi dezvoltat un obiectiv turistic local. Având în vedere acestea, vă rog să îmi
comunicaţi următoare aspecte punctuale:
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a acordat sau are în lucru acum acordarea acestui statut
Satului Cotu Mihalea din Comuna Siliştea, judeţul Brăila ?
2. Există la nivelul ministerului condus de dumneavoastră o astfel de listă cu localităţi cărora urmează a le fi acordat
statutul de zonă turistică? Dacă da, lista cuprinde şi Satul Cotu Mihalea din Comuna Siliştea, judeţul Brăila?
3. Există vreun obiectiv turistic din Satul Cotu Mihalea din Comuna Siliştea, judeţul Brăila care face acum obiectul
vreunei finanţări din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice?
4. Există, în prezent, la nivelul Ministerului, elaborat vreun proiect care să asigure în viitor o asemenea finanţare ?
5. Dat fiind faptul că, în prezent, drumul de acces către sat este într- o stare deplorabilă, aveţi în vedere elaborarea
unui proiect de finanţare privind reabilitărea acestuia?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Stimată doamnă Ministru,
În primele şase luni din 2015 au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului 138.701 persoane, un
număr mai mic cu 1.950 persoane (1,4%) decât în semestrul I 2014. Scăderea s-a datorat în principal reducerii
natalităţii şi creşterii numărului de beneficiari de stimulent, cu 3364 persoane.
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În semestrul I a anului 2015, numărul mediu lunar de beneficiari pentru care drepturile au fost stabilite
ulterior datei de 1 ianuarie 2011, a fost de 138.685 persoane şi a avut următoarea distribuţie: 9.613 persoane care au
optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (opţiunea I), care au
reprezentat 6,9% din total; 125.348 persoane care au optat pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani (opţiunea II), care au reprezentat 90,4% din total; 3.724 persoane care au în îngrijire copii
cu handicap (2,7% din total).
Din total, 1.718 persoane au primit un supliment corespunzător copiilor proveniţi din sarcini gemelare, de tripleţi sau
multipleţi.
De asemenea, conform raportărilor agenţiilor judeţene de plăţi şi inspecţie socială, în medie, 2.064 persoane
au primit indemnizaţia acordată celuilalt părinte (din perioada totală a concediului pentru creşterea copilului, poate să
fie alocată cel puţin o lună, pe bază netransferabilă, celuilalt părinte, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare).
Din totalul beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului, aproape jumătate (48,4%, respectiv 67.057
persoane) au primit cuantumul minim, de 600 lei lunar.
Suma cheltuită în semestrul I 2015 pentru acordarea acestui beneficiu a fost de 791,148 milioane lei şi a fost
mai mare cu 13,321 milioane lei (1,7%) faţă de cea din primele şase luni din 2014, deşi numărul de beneficiari s-a
redus cu 1.950 persoane (1,4%). Suma medie lunară plătită corespunzătoare unei persoane beneficiare de
indemnizaţie a crescut de la 922 lei în semestrul I 2014 la 951 lei în semestrul I 2015.
Pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului se plătesc contribuţii de asigurări sociale de
sănătate. Suma cheltuită în acest scop în semestrul I 2015 a fost de 44,018 milioane lei, mai mare cu 640.393 lei
(1,5%) faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior.
În perioada ianuarie-iunie 2015, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, 36.305 persoane
îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, care au realizat venituri de natură profesională,
au beneficiat de un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei.
Actul normativ care a instituit aceste beneficii de asistenţă socială este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. În anul 2010 a fost adoptată Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, conform căreia
persoanele cu copii născuţi după 1 ianuarie 2011 care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp
de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal beneficiază, opţional, de anumite
drepturi.
Vă rog să-mi comunicaţi:
Dacă aveţi în vedere modificarea acestui act normativ? Dacă da care sunt principalele principii care se doresc
a fi avute în vedere pentru acordarea acestui concediu de creştere a copilului?
Ce măsuri aveţi în vedere pentru creşterea natalităţii în România?
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Număr de salariaţi în România
Stimată doamnă Ministru,
Aţi afirmat într-o declaraţie publică că avem în România peste şase milioane de contracte de muncă
înregistrate la sfârşitul lunii septembrie, iar tendinţa de echilibrare a numărului de salariaţi cu cel al pensionarilor se
păstrează.
În acest context,vă rog să ne precizaţi:
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- câţi salariaţi sunt înregistraţi în Revisal – aplicaţia Inspecţiei Muncii de evidenţiere a salariaţilor şi a contractelor de
muncă - având în vedere că, de mai multe ori, oficialii Inspecţiei Muncii au spus că un salariat poate avea mai multe
contracte de muncă.
- care este numărul de contracte de muncă desfiinţate pentru a putea să avem o imagine reală a soldului de contracte
de muncă din România.
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Sume alocate şi cheltuite în domeniul asistenţei sociale
Stimată doamnă Ministru,
Vă solicit să ne comunicaţi la nivelul anului 2014, modul de repartizare şi cheltuire pentru următoarele sume
de la bugetul de stat pentru cheltuieli aferente sistemului de asistenţă socială(adică beneficii sociale şi servicii
sociale), astfel:
-pentru beneficii sociale/anul 2014
-pentru serviciile sociale (prin transferuri financiare către autorităţile judeţene şi locale)
-pentru serviciile sociale (prin programe proprii-subvenţii, PIN, etc):
-investiţii
-PIN;
-legea 34/1998
De asemenea vă rog să-mi comunicaţi şi pentru anul 2015, perioada ianuarie-septembrie, modul de alocare şi
cheltuire a sumelor pentru serviciile sociale, din bugetul de stat, defalcate pe categoriile menţionate mai sus.
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite
Domnule Ministru,
Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite a dat
naştere celor mai intens dezbătute negocieri comerciale din istoria recentă.
Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii intră în faza decisivă de negociere a Parteneriatului TransAtlantic pentru Comerţ şi Investiţii, un mega-acord de liber schimb cu efecte transformatoare asupra întregii
economii mondiale dar şi conferă un plus de greutate în relaţiile dintre cele două ţări.
Care sunt noutăţile pe care le are Ministerul Afacerilor Externe, în prezent, faţă de negocierile privind
Parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite?
Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Întârzieri în distribuirea cardurilor de sănătate pentru persoanele care plătesc individual asigurarea de
sănătate
Stimate domnule Ministru,
Am primit mai multe sesizări de la persoane care au contract individual şi îşi plătesc asigurarea de sănătate
fără să aibă contract de muncă sau alte venituri şi care nu au primit până acum cardul de sănătate. Acestor persoane li
s-a comunicat că au acest drept, dar că trebuie să mai aştepte.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă există probleme cu emiterea şi distribuirea cardurilor de sănătate pentru
această categorie de asiguraţi sau sunt probleme punctuale care urmează să se rezolve.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Construcţia podului rutier de la Ungheni - Iaşi
Stimate domnule Ministru,
La întâlnirea pe care aţi avut-o în luna septembrie la Iaşi cu omologul dumneavoastră din Republica
Moldova, aţi spus că se va construi un pod rutier la Ungheni.
Vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul acestui proiect şi care este calendarul propus pentru realizarea
acestui pod.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Rectificarea negativă pentru Ministerul Transporturilor
Stimate domnule Ministru,
La cele două rectificări bugetare de anul acesta, Ministerul Transporturilor a pierdut alocări importante, în
condiţiile în care infrastructura ruiteră şi feroviară este deficitară în toată ţara. Din explicaţiile guvernului, înţelegem
că proiectele care erau bugetate şi pentru care au fost retrase alocările nu mai puteau fi executate în acesta an. În
aceste condiţii, vă întreb de ce nu aţi solicitat fonduri pentru alte proiecte de maximă necesitate care există în toată
ţara. La Iaşi, de exemplu, se pot face studiile de fezabilitate pentru tronsonul de autostradă Ungheni-Iaşi-Târgu
Neamţ, podul rutier de la Ungheni sau investiţii în domeniul feroviar, cum ar fi instalarea de bariere la trecerile de
nivel.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Anton Doboş
***

