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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 2-6 noiembrie 2015)
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 2 noiembrie
Camera Deputaţilor a dezbătut pe articole, luni, 2 noiembrie, un număr de 13 propuneri legislative (7
ordinare, 6 organice), pentru care comisiile permanente au propus respingerea:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilităţii (Pl-x
221/2015) – lege ordinară;
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003
(republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) – lege organică;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 34/2015) lege organică;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 84/2015) lege organică;
5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) - lege
organică;
6. Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
(Pl-x 372 /2014) – lege ordinară;
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată,
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14,
alin.(4), lit. a (Pl-x 207/2015) - lege ordinară;
8. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenţei Naţionale a României şi Ziua
Parlamentului României (Pl-x 203/2014) – lege ordinară;
9. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţie (Pl-x
148/2015) – lege ordinară;
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) - lege ordinară;
11. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) - lege organică;
12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) - lege
organică;
13. Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi (Pl-x 600/2014) - lege organică.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară a fost retrimisă la Comisia pentru
administraţie publică, în vederea redactării unui raport suplimentar.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că domnul deputat Scarlat Iriza (neafiliat, Circumscripţia electorală
20 Gorj) îşi va desfăşura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD, începând cu data de 2 noiembrie.
Şedinţa Parlamentului de miercuri, 4 noiembrie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 4 noiembrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarităţii de
către propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de
transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

internaţională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un
apatrid - COM(2015)450 (PH CD 100/2015) (254 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abţinere);
Proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte
substanţele radioactive din apa potabilă (PL-x 668/2015) – lege ordinară (257 voturi pentru, 2 abţineri);
Proiectul de Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare (PL-x 608/2015) – lege ordinară (256 voturi
pentru, 2 abţineri);
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul (PL-x 91/2014) – lege ordinară (256 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne (PL-x
683/2015) – lege ordinară (256 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri);
Propunerea legislativă privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncuşi” (Pl-x 502/2015) – lege
ordinară (259 voturi pentru);
Proiectul de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art.
46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 212/2015) – lege ordinară (174
voturi pentru, 3 împotrivă, 91 abţineri);
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art.3
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România (PL-x 713/2015) – lege organică (263 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abţineri).

De asemenea, au fost adoptate, tot prin vot final, rapoartele de respingere formulate de comisiile permanente în
cazul a 35 de propuneri legislative (21 ordinare, 14 organice).
Un număr de patru proiecte de lege au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor de dezbatere şi vot final,
după cum urmează:
1.
Proiectul 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 (PL-x 593/2015) - lege organică;
2.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa
judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 (PL-x 534/2015) - lege ordinară;
3.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea
persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 (PL-x 533/2015) - lege ordinară;
4.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea,
semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 (PL-x 532/2015) - lege ordinară.
În aceeaşi zi, deputaţii au retrimis comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare,
următoarele propuneri legislative:
1.
Proiectul de Lege privind achiziţiile publice verzi (PL-x 463/2015) - lege ordinară;
2.
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară;
3.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor (Pl-x 517/2014) - lege ordinară;
4.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea 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 331/2013) - lege ordinară.
Raportul privind condiţiile de detenţie în unităţile de penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor a fost amânat de la dezbatere timp de o săptămână.
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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 6 noiembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1519

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

726

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

529

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

264

1) Dezbătute

665
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

565

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

663
45
54
228
336
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
852
220
599
22

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

11

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

12
12
0
7

5) Retrase de iniţiatori

Cele 663 iniţiative legislative votate privesc:
203 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
84 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
36 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
83 proiecte de legi
460 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 266 de legi, dintre care 38 din iniţiativele legislative adoptate in sesiunea
septembrie-decembrie 2014.

3
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2015
(Situaţia cuprinde datele la 6 noiembrie 2015)
Totalul iniţiativelor legislative

1050

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie

786

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie

264

1) Dezbătute

201
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

155

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– amânate pentru sesiunea următoare
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

199
37
42
35
85
1
1
852
220
599
22

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

11

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

12
12
0

1

Cele 199 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
58 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
21 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
34 proiecte de legi
141 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 266 de legi, dintre care 231 adoptate în sesiunile anterioare şi 35 din
iniţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2015
săptămâna 2 -6 noiembrie 2015

D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele din zilele de luni, 2 şi, miercuri 6 noiembrie 2015

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

258
44

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

38
44
6
7
31

Retrimise la comisii

▪ Cele 44 iniţiative legislative votate privesc:
8 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
5 proiecte de legi
36 propuneri legislative

7
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor
(săptămâna 2-6 noiembrie 2015)

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

PL-x 668/2015 - Lege privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce
priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
PL-x 608/2015 - Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
PL-x 713/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România
PL-x 91/2014 - Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul
PL-x 683/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de
Ministerul Afacerilor Interne
Pl-x 502/2015 – Lege privind declararea zilei de 19 februarie „Ziua Brâncuşi”
PL-x 212/2015 – Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2012 pentru
modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 593/2015 - Proiectul 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
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 588/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002
privind a audiovizualului
Se comunică respingerea proiectului

3.

PL-x 534/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica
Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie
2014
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(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
4.

5.

6.

PL-x 533/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica
Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie
2014
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
PL-x 532/2015 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica
Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
Pl-x 597/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului
numărul 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Se comunică respingerea proiectului
III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat:

1.

Pl-x 221/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a
contabilităţii

2.

Pl-x 407/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea
nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii

3.

Pl-x 34/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii

4.

Pl-x 84/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii

5.

Pl-x 155/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul
muncii

6.

Pl-x 372 /2014 - Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanţa
Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populaţiei

7.

Pl-x 207/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din
30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public,
prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi art.14, alin.(4), lit. a

8.

Pl-x 203/2014 - Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenţei
Naţionale a României şi Ziua Parlamentului României

9.

Pl-x 148/2015 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de
Investigaţie

10.

Pl-x 139/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie
2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
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11.

PL-x 181/2015 - Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

12.

Pl-x 600/2014 - Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi

13.

PL-x 174/2015 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

14.

Pl-x 161/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

15.

Pl-x 166/2015 - Propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

16.

Pl-x 226/2015 - Propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009
privind Codul civil

17.

PL-x 165/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura

18.

Pl-x 113/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999
privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată

19.

Pl-x 277/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

20.

Pl-x 283/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

21.

Pl-x 274/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „Schi în România”

22.

Pl-x 351/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale

23.

Pl-x 592/2013 - Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul
României şi nivelul taxelor aferente acestora

24.

Pl-x 326/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea
nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

25.

PL-x 448/2014 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea
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

26.

Pl-x 340/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 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, cu modificările şi completările
ulterioare

27.

Pl-x 501/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31
august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
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28.

Pl-x 518/2014 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea la nivelul administraţiei publice locale
din comune şi oraşe a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

29.

Pl-x 293/2015 - Propunerea legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule

30.

Pl-x 449/2014 - Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată

31.

Pl-x 376/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind
unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
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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 6 noiembrie 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, 82 au fost transmise Parlamentului, dintre care 79 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 8
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

74

82

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

3

ADOPTATE / RESPINSE
0 - transmise la Senat:

4

2 - în curs de promulgare:

1

0 - legi promulgate:
10
- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
39
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:
0
51

1

79

0
0
10
12
28

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 05 noiembrie 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
647/2015
L
361/2015

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-20)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

Instituirea unor măsuri fiscal-bugetare care conduc la
S - Adoptat pe
simplificarea procedurilor administrative, în vederea
06.10.2015
respectării obligaţiilor asumate prin semnarea şi
CD
- OZ Plen
ratificarea instrumentelor juridice de drept internaţionalîn
BUG
domeniul fiscal, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normativedin acelaşi domeniu.

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 05.11.2015
(652/R/2015)

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
524/2011

4

L
616/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

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

5

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

6

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

7

L
394/2012

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

Raport depus
pe 25.10.2012

pe anul 2010.

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

Raport depus
pe 23.10.2013

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

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

şomaj pe anul 2011.

2

Raport depus
pe 23.10.2013

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

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

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

9

L
547/2013

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

Raport depus
pe 25.06.2014

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

10

PLx
398/2013
L
300/2013

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

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.

3

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - OZ Plen
IND, AGRI şi JUR
MED

Suspendat
30.092015

Nr.
crt

11

12

13

14

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
47/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-29)

L
771/2011

PLx
639/2015
L
362/2015

PLx
669/2015
L
360/2015

PLx
670/2015
L
359/2015

PLx
671/2015

15

L
505/2015

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

Obiectul de reglementare
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
02.04.2012

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

4

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
scopul transpunerii în legislaţia internă a Directivei
- Procedură de urgenţă: nu
BUG
2014/49/UE.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind schemele de garantare a
S - Respins pe
depozitelor. (poz. I-a-6)
13.10.2015
Înfiinţarea şi funcţionarea schemele de garantare a
- Caracter: organic
CD - ECON şi
depozitelor.
- Procedură de urgenţă: nu
BUG
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia
insituţiilor de creditşi a firmelor de investiţii,
Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia Băncii
precum şi pentru modificarea şi completarea unor Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere S - Respins pe
13.10.2015
acte normative în domeniul financiar.
Financiară un set de instrumente pentru a interveni într-un
CD - ECON şi
(poz. I-a-9)
stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în dificultate
sau în curs de aintra în dificultate, pentru a se garanta BUG
- Caracter: organică
pt. raport comun
continuitatea funcţiilor financiare şi economice critice.
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observaţii

TDR:
27.10.2015

TDR:
27.10.2015

TDR:
27.10.2015

Nr.
crt

16

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
592/2010

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

L
453/2010

PLx
97/2013

17

L
21/2013

PLx
467/2014

18

L
492/2014

PLx
337/2013

19

L
501/2013

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

Obiectul de reglementare
OUG nr. 54/2010 are în vedere modificări ale Legii
nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind
regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim dutyfree, Legea nr.86/2006 – Codul vamal al României, OG
nr.92/2003, Codul de procedură fiscală.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.7/2013
privind
instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
14.10.2010

CD - BUG şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
22.11.2010

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

TDR:
11.04.2013

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 Necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de 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

TDR:
23.10.2014

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

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

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

5

S - Adoptat
25.02.2014

pe

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

TDR:
27.05.2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
562/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

Observaţii

TDR:
01.10.2015

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

21

PLx
563/2015

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

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

22

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
CD - BUG şi
Reglementarea
unor
măsuri
pentru
stimularea
absorbţiei
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
fondurilor europene nerambursabile.
MED
(poz. I-a-12)
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da

TDR:
01.10.2015

TDR:
27.10.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

23

PLx
445/2010
L
229/2010

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
- Procedură de urgenţă: da
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie pe 19.03.2013 la 02.04.2013
- 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
pietre preţioase.

6

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
656/2011

24

25

26

L
531/2011

PLx
239/2014
L
192/2014

PLx
465/2014
L
495/2014

Titlul proiectului de lege

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

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

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

Obiectul de reglementare
Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a
noilor dispoziţii europene în domeniul transporturilor
rutiere, respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune
privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru pentru
exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de
abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale
Regulamentului (CE) nr.1072/2009
al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
normele comune pentru accesul la piaţa transportului
rutier internaţional de mărfuri şi ale Regulamentului (CE)
nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru
accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu
autocarul şi autobuzul şi de modificarea Regulamentului
(CE) nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor
ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al UE.

Stadiul

S - Adoptat pe
14.11.2011

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

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

7

Observaţii

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

CD - IND şi
JUR pt. raport
comun

TDR:
25.02.2015

TDR:
23.10.2014

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
537/2014

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

L
596/2014

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
02.12.2014

CD - IND şi
TRSP
pt. raport comun

TDR:
23.12.2014

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

28

29

PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
626/2015

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarele S - Adoptat pe
de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea 05.02.2015
(poz. I-b-35)
autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în vederea
- Caracter: ordinar
CD - IND şi
creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi
- Procedură de urgenţă: da
realizării unui mediu antreprenorial în cadrul 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 -

TDR:
16.02.2015

TDR:
13.10.2015

- Cameră decizională: Senat

30

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.

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

8

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - IND
pt.raport

TDR:
20.10.2015

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
761/2015
L
543/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind controlul asupra
S - Adoptat pe
pericolelor de accident major în care sunt implicate
28.10.2015
Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra
substanţe periculoase. (poz. II-24)
CD - IND,
pericolelor de accident major în care sunt implicate
- Caracter: ordinar
MED şi ADMIN
substanţe periculoase.
- Procedură de urgenţă: da
pt.raport comun
- Iniţiator: Guvern

Observaţii

TDR:
12.10.2015

- Cameră decizională: CD

32

33

PLx
661/2013
L
552/2013

PLx
641/2015
L
364/2015

PLx
162/2014

34

L
21/2014

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

S - Adoptat pe
17.12.2013

CD -TRSP
pt. raport

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.

TDR:
13.02.2013

TDR:
20.10.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 01.04.2014
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-39)
CD - AGRI şi
TDR:
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
17.04.2014
JUR
normativ în materie.
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
- Cameră decizională: CD

9

Nr.
crt

35

Nr. înreg.

Plx
177/2009
L
678/2008

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(poz. I-b-38)

Obiectul de reglementare

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

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

36

37

38

PLx
99/2015
L
546/2014

PLx
502/2005
L
202/2005

PLx
318/2014
L
313/2014

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu
modificările ulterioare, în vederea realizării unei evidenţe
unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a
mijloacelor de producţie agricolă, precum şi a efectivelor
de animale.

Stadiul

S - Adoptat pe
04.03.2009

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

S - Adoptat pe
25.02.2015

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

S - Respins pe
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 24.10.2005
naţionale din România. (poz. I-b-59)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic CD - Retrimis pe
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 18.09.2012 - Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
DROM
- Cameră decizională: CD
pt. raport
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru
S - Adoptat pe
modificarea si completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 10.06.2014
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, CD - ADMIN şi
constructii. (poz. I-b-12)
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
JUR
- Caracter: ordinar
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

10

Observaţii

TDR:
25.09.2012

TDR:
04.09.2014

Nr.
crt

39

40

41

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

11

Observaţii

TDR:
18.06.2015

TDR:
05.03.2015

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

42

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

43

44

45

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

46

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
593/2015

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

L
302/2015

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

Observaţii

CD - CULT şi
INFOCOM
pt. raport comun
S -

TDR:
06.10.2015

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

47

PLx
96/2014
L
658/2013

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind
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

48

49

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.

13

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

50

Nr. înreg.

PLx
693/2015
L
292/2015

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
13.10.2015
completarea unor acte normative. (poz. I-a-10)
Sechestrate, instituţie publică de interes naţional, cu
CD - JUR
- Caracter: organic
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei.
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da

Observaţii

TDR:
27.10.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

51

PLx
718/2015
L
508/2015

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

CD - Adoptat pe
30.09.2014
S - Adoptat pe
26.10.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
02.11.2015

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

6

7

PLx
75/2015
L
718/2014

PLx
405/2015
L
138/2015

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)

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

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.
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S - Adoptat pe
11.05.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

La promulgare
din data de
21.10.2015

Nr.
crt

8

9

10

Nr. înreg.

PLx
268/2015
L
6/2015

PLx
235/2015
L
5/2015

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

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

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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Stadiul

S - Adoptat pe
18.03.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

S - Adoptat pe
11.03.2015

CD - Adoptat pe
13.10.2015

S - Adoptat pe
16.09.2015

CD - Adoptat pe
21.10.2015

Observaţii

La promulgare
din data de
21.10.2015

La promulgare
din data de
21.10.2015

La promulgare
din data
31.10.2015

Nr.
crt

11

12

13

Nr. înreg.

PLx
17/2015
L
599/2014

PLx
658/2015
L
358/2015

PLx
631/2015
L
356/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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

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

14

L
332/2015

pe

La promulgare
din data de
01.11.2015

La SG din data
de 02.11.2015

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

Proiect de lege privind modificarea art.2 din
Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării
României, cu drepturi depline, la Consiliul de Modificarea art.2 din Legea nr.92/2002, în sensul S - Adoptat pe
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii asigurării cadrului legal necesar efectuării plăţii 28.09.2015
CD - Adoptat pe
cotizaţiei anuale. (poz. I-a-27)
cotizaţiei anuale a României la Colegiul Europei.
28.10.2015
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
608/2015

Observaţii

Proiect de lege privind emisiunile
obligaţiuni ipotecare. (poz. I-a-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de
Instituirea unui cadru legal pentru emisiunea de
obligaţiuni ipotecare, conform cu cele mai bune practici
la nivel eoropean, care să stimuleze dezvoltarea pieţei
interne de capital.

18

S - Adoptat pe
21.09.2015

CD - Adoptat pe
04.11.2015

La SG din data
de 02.11.2015

Nr.
crt

15

16

Nr. înreg.

PLx
668/2015
L
354/2015

PLx
578/2014
L
494/2014

PLx
439/2015

17

L
186/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observaţii

Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor de
protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce
S - Adoptat pe
priveşte substanţele radioactive din apa
13.10.2015
Stabilirea
cerinţelor
de
protecţie
a
sănătăţii
populaţiei
în
potabilă.
ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa CD - Adoptat pe
(poz. I-a-8)
potabilă.
04.11.2015
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- 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

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)

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.

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

S - Adoptată pe
09.12.2014

CD - Adoptată pe
09.09.2014

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
228/2015

Legea nr.
231/2015

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

PLx
438/2015

18

L
185/2015

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.

19

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
09.09.2014

Legea nr.
232/2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
530/2015

19

20

21

L
511/2015

PLx
567/2015
L
298/2015

PLx
454/2015
L
592/2014

Titlul proiectului de lege

22

L
357/2015

PLx
511/2015

23

L
331/2015

Stadiul

Observaţii

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

Legea
nr.237/2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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
- Cameră decizională: CD

PLx
603/2015

Obiectul de reglementare

Monitorului Oficial să nu se mai realizeze anual.

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)

Legea nr.
242/2015

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.

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

20

S - Adoptată pe
23.06.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Legea nr.
243/2015

Legea nr.
245/2015

Nr.
crt

24

25

26

27

Nr. înreg.

PLx
568/2015
L
300/2015

PLx
126/2014
L
2/2014

PLx
566/2015
L
349/2015

PLx
510/2015
L
330/2015

Titlul proiectului de lege
Lege
privind
redresarea
asigurătorilor. (poz. I-a-2)

şi

Obiectul de reglementare

Observaţii

Instituirea unui regim care să pună la dispoziţia

rezoluţia Autorităţii de Supraveghere Financiară un set de

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

Stadiul

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.

S - Adoptată pe
01.09.2015

CD - Adoptată pe
30.09.2014

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea
termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi
S - Adoptată pe
Prorogarea termenului prevăzut la alin(1) al art.56 din 18.06.2014
autorizarea mijloacelor de publicitate.
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
(poz. I-b-9)
CD - Adoptată pe
mijloacelor de publicitate.
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
13.10.2015

Legea nr.
246/2015

Legea nr.
247/2015

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

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

Legea nr.
249/2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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.
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S - Adoptată pe
23.06.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

Legea nr.
253/2015

Nr.
crt

28

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
434/2015

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui
împrumut Societăţii "Complexul Energetic
Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din
privatizare. (poz. I-b-16)

L
258/2015

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

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT
Nr.
crt

1

2

3

Obiectul de reglementare

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
352/2014

L
689/2014

S - Adoptată pe
27.05.2015

CD - Adoptată pe
07.10.2015

Observaţii

Legea nr.
255/2015

(primă Cameră)

Nr. înreg.

L
169/2014

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.

Stadiul

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
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G.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 6 noiembrie 2015 )
I. În perioada

2 – 6 noiembrie 2015

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 78 avize.
Cele 11 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

6
5

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

3
2
6

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 621 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 82 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 2248 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

656



rapoarte suplimentare

134

107

74



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

22

771

725

752

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 2 – 6 noiembrie 2015
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.647/2015

PLx.664/2015

PLx.654/2015

PLx.684/2015

PLx.692/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(652/R din 05.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(653/R din 05.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(654/R din 05.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(655/R din 05.11.2015)

Guvern
adoptat de
Senat

03.11.2015

Raport de adoptare
(656/R din 05.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative – prioritate legislativă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanţa 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 – raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2015
privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internationale interguvernamentale la care România este
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii corizaţiei anuale în vederea
participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei
Civile Internaţionale

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

Plx.165/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 22 parlam.
Urgenţă nr.28 din 25 martie 1999 privind obligaţia operatorilor respinsă
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
de Senat

21.10.2015

Raport de respingere
(134/RS din
05.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.61/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului – raport comun cu comisia
pentru mediu

3 parlam.
respinsă
de Senat

17.03.2015

Raport de respingere
(650/R din 05.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2005 privind protecţia mediului – raport comun cu comisia
pentru agricultură

3 parlam.
respinsă
de Senat

20.10.2015

Raport de respingere
(650/R din 05.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvern
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din adoptat de
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
Senat
cheltuielilor publice – raport comun cu comisia pentru buget

27.10.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(654/R din 05.11.2015)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.61/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.654/2015

Denumirea proiectului

VI. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLx.388/2015

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 1 parlam.
dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârstă sub 18 ani – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia juridică

13.10.2015

Raport de respingere
(651/R din 05.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.703/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua
Literaturii Române – raport comun cu comisia pentru cultură

1 parlam.
respinsă
de Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(648/R din 05.11.2015)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua
Literaturii Române – raport comun cu comisia pentru învăţământ

1 parlam.
respinsă
de Senat

03.11.2015

Raport de respingere
(648/R din 05.11.2015)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură
Guvern
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada adoptat de
regimului comunist în România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de
Senat
urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

03.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(647/R din 04.11.2015)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

03.11.2015

Raport de respingere
(649/R din 05.11.2015)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.703/2015

IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.713/2015

Plx.601/2015

Denumirea proiectului

3 parlam.

3

PLx.388/2015

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 1 parlam.
dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârstă sub 18 ani – raport adoptat de
Senat
comun cu comisia pentru sănătate

03.11.2015

Raport de respingere
(651/R din 05.11.2015)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice

O demisie la care trebuie sã medităm
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Ieri, 4 noiembrie, domnul Victor Viorel Ponta şi-a depus mandatul de Prim Ministru al Guvernului României.
Nu a făcut gestul motivat de onoarea sau demnitatea care animă un bărbat de stat, ci a demisionat pe fondul
protestelor de stradă, la rândul lor determinate nu în mod direct de activitatea guvernamentală a domnului Ponta, ci
de gestiunea imaginii sale de om politic care a ales să îşi termine cariera politică avându-l în dreapta sa pe naşul
Gabriel Oprea şi partidul acestuia, în loc să ceară demisia celor doi corifei ai UNPR, generalul de operetă şi primarul
panseluţelor. Se termină astfel, într-un aer de dramoletă balcanică, o întreagă etapă din istoria post-revoluţionară a
României.
Pentru mine, ca naţional-liberal, etapa USL şi USL 2.0 (cum au dorit-o Ponta şi consilierii săi politici) a fost
una plină de învăţăminte. Deşi de acord parţial cu afirmaţia că politica este ”arta posibilului”, am învăţat, din
experienţa colaborării PNL-PSD, că nu poţi să girezi moral un partid sau un om politic, la nesfârşit şi pentru orice
cauză.
Am mai învăþat că cine şi-a plagiat lucrarea de doctorat poate să mintă, senin, şi în alte împrejurări: să îşi
mintă sau trădeze, de pildă, aliaţii; să îşi abandoneze mentorii politici; să îşi trădeze, în ultimă instanţă, atât prin ceea
ce a făcut, cât şi prin ceea ce nu a făcut, chiar partidul care i-a oferit, într-o scurtă viaţă de politician, totul – inclusiv
şansa de a accede la cea mai onorantă funcţie în stat, aceea de Preşedinte al României.
Experienţa Victor Ponta, posibila experienţă Gabriel Oprea, din fericire ratată de către Partidul Naţional
Liberal, m-a învăţat că trebuie să fiu foarte exigent în alegerea tovarăşilor de drum. Nu ajunge să ai un duşman
comun, pentru a deveni prietenul politic al cuiva, pentru a-l gira, pentru a-i asigura spatele în cazul oricărei mârşăvii
comise, mai mică sau mai mare.
Să fie oare politica ”arta posibilului”? Poate. Dar trebuie să modificăm această definiţie, astfel: politica
trebuie să fie ”arta oricărui posibil moral.” Altfel nu mai este politică, ci doar o cârdăşie bazată pe interese comune.
PNL va deveni, poate, cel mai important partid parlamentar al României. Dar dacă se va abate de la această
definiţie, îl va aştepta soarta tuturor plăsmuirilor politice bazate pe fraudă morală: o prăbuşire cu atât mai radicală, pe
cât a fost de enormă minciuna pe care s-a bazat creşterea sa electorală. Soarta politică a domnului VV Ponta ar trebui
să ne fie o pildă amară în acest sens.
Deputat
Radu Zlati
***
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O Românie mai bună
Din respect pentru cei care şi-au pierdut viaţa în tragedia de proporţii din Clubul Colectiv, pentru familiile
acestora şi pentru cei care se luptă din răsputeri să supravieţuiască, am să încerc pe cât posibil să diminuez rolul
politicului în discursul de astăzi.
De aproape o săptămână suntem martorii unui eveniment cumplit care a cutremurat societatea noastră. Mă
simt îndurerat şi profund siderat de acest moment de tristă amintire pentru noi toţi. Situaţia devine mult mai
dramatică pe măsură ce timpul trece şi noi persoane ne părăsesc. De asemenea, apariţia noilor detalii privind modul
cum s-au petrecut lucrurile, privind clipele de groază pe care concetăţenii noştrii le-au trăit în noaptea de 30
octombrie 2015, mă îngrozesc şi mai mult. Rapiditatea cu care s-au derulat acele fapte abominabile este uimitoare. În
numai câteva minute ne-au părăsit 27 de suflete la care s-au adăugat, ulterior, şi celelalte.
Aceste împrejurări au fost şi sunt acele momente când un popor îşi manifestă măsura solidarităţii sale.
Eforturile depuse de pompieri, medici, asistenţi, de semeni noştrii, ne arată tăria naţiunii române de care avem atâta
nevoie. Simt nevoia să le mulţumesc în nume personal acelor persoane care au contribuit prin natura meseriei lor,
prin bunăvoinţă, prin manifestarea celor mai calde sentimente umane, prin orice mijloace materiale sau spirituale la
alinarea suferinţelor celor implicaţi în evenimentul din Clubul Colectiv.
În mod paradoxal, aşa cum războaiele sunt, în ciuda caracterului lor macabru, generatoare de progres şi se
evidenţiază prin eroi, şi aici putem vorbi despre eroi. Eroii sunt atât pompierii, medicii şi persoanele din domeniile
adiacente, cât şi acele persoane care, prin curajul lor, au reuşit să salveze alte vieţi, în unele cazuri, cu preţul propriei
vieţi.
Este impresionant şi numărul mare de încurajări şi ajutorul pe care România l-a primit din partea mai multor
actori internaţionali. Cred cu tărie că acest lucru denotă faptul că ţara noastră se bucură de un respect profund din
partea mai multor state, partenere sau nepartenere, în mare parte datorită seriozităţii cu care şi-a respectat
angajamentele tot timpul.
Tragismul situaţiei trebuie să reprezinte un moment de reflecţie pentru noi toţi. O analiză profundă a situaţiei
ne arată de fapt ce poate face corupţia şi nepăsarea. România are nevoie de normalitate. România are nevoie de
stabilitate şi de oameni responsabili. De ce nu avea nevoie România? România nu avea nevoie ca cetăţenii săi să îşi
piardă vieţile, ca noi să conştientizăm că nepăsarea ucide.
Tribulaţiile care au cuprins poporul român sunt perfect justificate. Cred că cetăţenii sunt îndrituiţi să fie
protejaţi şi respectaţi. În acest sens o resetare a întregii scene politice româneşti prin alegeri anticipate este perfect
justificabilă. Cred că flacăra uriaşă din Clubul Colectiv a ars mare parte din clasa politică.
În final, doresc să prezint condoleanţele mele tuturor familiilor care şi-au pierdut persoane dragi în tragicul
eveniment, mă rog pentru cei care se luptă pentru a rămâne în viaţă. Sunt cu gândul şi sufletul alături de
dumneavoastră!
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Noiembrie, luna care îi poartă ghinion lui Victor Ponta
Peste câteva zile se împlineşte un an de la înfrângerea ruşinoasă suferită de social-democratul Victor Ponta în
alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie 2014. A doua zi după dezastru, înainte de a se face nevăzut, Victor Ponta ne
spunea că „trebuie să avem decenţa şi înţelepciunea să tăcem din gură o perioadă, toţi”. Acestea fiind spuse, liderul
suprem al PSD de atunci a dispărut din peisaj şi dus a fost tocmai în... Dubai! Cu alte cuvinte, după ce electoratul l-a
sancţionat dur, Victor Ponta şi-a turnat puţină cenuşă în cap, a jurat că se va schimba, dar din păcate şi-a păstrat
aceleaşi obiceiuri.
Deşi ambiţios, perseverent şi bun comunicator, premierul Ponta este, astăzi, imaginea dualităţii, a falsului, a
neasumării responsabilităţii. A fost prins minţind şi nu a recunoscut niciodată acest lucru. Este atât de plin de sine
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încât nu a învăţat nimic din erorile majore din trecut, când aroganţa şi comportamentul deplasat l-au îndepărtat de
electorat. La niciun an de la momentul 16 noiembrie, Victor Ponta gafează identic. La doar câteva zile după ce a
rămas fără funcţie în partidul mult iubit, a dat o fugă până în Mexic. Coincidenţă sau nu, atât în escapada din Dubai,
cât şi în cea din Mexic, „copilotul” Victor Ponta a pus interesul personal mai presus de cel naţional, programându-şi
diverse întâlniri doar pentru a asista, se pare, la competiţii de Formula 1.
Ceea ce nu au înţeles până acum Victor Ponta şi gaşca sa de pesedişti arţăgoşi este faptul că electoratul vede,
înregistrează şi acumulează frustrări, oricât ar încerca să-l tragă pe sfoară cu creşteri salariale sau cu reduceri fiscale.
Tupeul, minciuna şi dispreţul nu mai sunt principalele „calităţi” dorite la un lider adevărat. Electoratul vrea altceva şi
a dovedit-o prin alegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României. Românii au ales atunci să spună un
NU hotărât imposturii, dispreţului, golăniei, hoţiei arogante şi exercitării discreţionare a puterii.
Și iată că în aceste zile vorbim deja de sfârşitul erei Ponta. După ce a pierdut mandatul de preşedinte al PSD,
deţinut încă din februarie 2010, Victor Ponta a anunţat ieri că îşi depune şi mandatul de premier, după ce peste 25 mii
de oameni au protestat în Bucureşti cerând demisia responsabililor pentru tragedia de la Clubul Colectiv. Acesta este
finalul carierei politice a lui Victor Ponta. Luna noiembrie pare că nu îi prieşte premierului Victor Ponta!
Deputat
Gheorghe Dragomir
***
 Interpelări
Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională
De către: deputat Mircea Cazan
Obiectul interpelării: Revenire la interpelarea nr.7859A/23.09.2015
Stimate domnule Ministru,
Având în vedere prevederile Constituţiei României (art.112) şi cele ale Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerială (art.3), respectiv raspunsul la interpelarea nr.7859A/23.09.2015 formulat de către
Ministerul pentru Societatea Informaţională şi comunicat prin adresa nr.8888/DRP/13.10.2015, vă solicit să clarificaţi
în mod explicit următoarele aspecte:
Cum a fost totuşi posibil că “dintr-o regretabilă eroare” presupun că tehnica, conform explicaţiei furnizate in
documentul de referinţă, nici un responsabil al ministrului, inclusiv dumneavoastră, în calitate de ministru al
Societăţii Informaţionale, nu a fost interesat, timp de mai multe luni, să acceseze şi sa vizualizeze acurateţea si
disponibilitatea datelor încărcate pe server-ul ministerului referitoare, în prinicipal, la plăţile publice angajate din
bugetul de stat de către instituţia dumneavoastră. Oare nu era şi o obligaţie sau sarcina de serviciu, conform actelor
normative aplicabile (ex. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea coruptiei), pentru
persoanele responsabile sau cu atribuţii pe această sferă de activităţi interne? Oare ce măsuri administrative au fost
luate pentru sancţionarea vinovaţilor de blocare, pe un termen foarte lung, a accesului cetăţenilor sau a oricărei
persoane interesate la date şi informaţii de interes public din domeniul societăţii informaţionale?;
cu toate că ulterior interpelării în cauză, ministerul dumneavoastră a publicat situaţia plăţilor ianuarie –
octombrie 2015, la o vizualizare a acestora se constata totuşi că s-a omis, consider că tot dintr-o “eroare regretabilă”,
să se publice cheltuielile efectuate in cadrul proiectului RO-NET, pentru faza de proiectare (cunatumul acestora, data
plăţii si către ce entitate juridica “Telekom Romania Communications” si/sau “Telekom Romania Mobile
Communications”), plăţi care au fost aprobate si efectuate, in perioada iunie – iulie, de către Ministerul Societatii
Informaţionale. Pe acest fond, solicit să-mi comunicaţi si să faceţi publice cuantumul plăţilor anterior menţionate
efectuate din bugetul ministerului, data plăţilor si entităţile juridice beneficiare ale acestor categorii de plăţi.
Totodată, solicit să-mi comunicaţi data/perioada pe care o previzionaţi, când aceste costuri bugetare pentru faza de
proiectare vor fi recuperate din fondurile europene nerambursabile aprobate/aferente proiectului national RO-NET,
respectiv cuantumul sau proporţia recuperată din totalul bugetar alocat.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2015
săptămâna 2 -6 noiembrie 2015
întrucât proiectul RO-NET este de interes public major, vă solicit sa fiţi mai explicit cu privire la motivele
temeinice/legale ce au stat atat la baza solicitării “formulate de AVITECH de a renunţa la calitatea de sucontractant
in cadrul proiectului RO-NET” (ce situaţii sau stări de fapt au determinat conducerea AVITECH să se retragă din
proiect si care au fost oferite ca explicaţie convingătoare atât operatorilor declaraţi câştigători cât si MSI), cat si cele
ce au stat la baza aprobarii de către dumneavoastră pentru înlocuirea societăţii AVITECH cu compania chineza
HUAWEI (justificarea concretă a deciziei ministerului de a aproba înlocuirea menţionată);
având in vedere ultimele declaraţii ale dumneavoastră cum ar fi “Ezitarea mea pleacă de la faptul că cei care
îl implementează nu şi-au calibrat prea bine perioada de timp, în obţinerea de avize. Pentru aceste localităţi este
nevoie de 8.000 de avize. De aici şi ezitarea mea că, până la finele anului, vom duce în cele 783 de localităţi acest tip
de reţea”, dată în cadrul International Digital Forum din luna octombrie 2015, preluată de media de specialitate si nu
numai, solicit să-mi comunicaţi cât de întârziat este proiectul menţionat, respectiv să detaliaţi motivele
obiective/subiective ce au determinat declaraţia dumneavoastră cu privire la întârzierea proiectului RO-NET. Oare nu
este si ministerul vinovat de întarzierea proiectului având în vedere faptul că abia in luna iulie s-a semnat actul
adiţional pentru înlocuirea subcontractanului, respectiv reprezentanţii autorităţilor locale/entităţilor juridice
furnizoare de utilităţi publice etc. care tergiversează eliberarea documentelor/actelor necesare obţinerii autorizaţiilor
de construcţii etc… Oare care este rolul ministerului în administrarea/urmărirea derulării in bune condiţii a
proiectului RO-NET, cu atât mai mult cu cât face plăţile bugetare aferente etapelor de implementare a activităţilor
subsecvente proiectului în cauză. Solicit explicaţii clare pe fondul problemei supuse atentiei mai sus.
explicaţi dacă ministerul a făcut o evaluare economico-financiară asupra implicaţiilor survenite de înlocuirea
subcontractantului AVITECH cu compania chineză HUAWEI, în principal, pe zona “sistemului de monitorizare”.
Oare nu ar fi trebuit ca preţul din oferta iniţială depus de către AVITECH pentru acest sistem să fie diminuat, în cazul
in care sistemul furnizat de către fostul subcontractant era achiziţionat de la producătorul HUAWEI, care ca
producător are în mod logic un preţ mult mai mic decat cel practicat de AVITECH şi ofertat în calitate de
subcontractor în proiectul RO-NET. Deci în noile condiţii, când HUAWEI a devenit prin aprobarea dumneavoastră
noul subcontractor al celor doi operatori câştigători ai licitaţiei pentru implementarea proiectului RO-NET, oare nu ar
fi trebuit reanalizat preţul contractului, în sensul diminuării costurilor induse de “sistemul de monitorizare” ce va
trebui furnizat în cadrul proiectului în cauză, întrucât acum va fi furnizat chiar de producătorul lui? De altfel, de
interes public ar fi să explicaţi dacă o diminuare a costurilor proiectului, deci şi a cofinanţării de la bugetul de stat nu
este benefică, respectiv o reducere a fondurilor europene nerambursabile aferente, este sau nu conform cu
reglementările comunitare incidente.
Menţionez că solicit răspunsul în scris.
***
Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
De către: deputat Adrian Oros
Obiectul interpelării: Probleme grave ale activităţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Stimate Domnule Ministru,
În ultima perioadă, în Ministerul pe care-l conduceţi, se petrec o serie de fapte la limita legalităţii şi
promiscuităţii care nu fac decât să compromită această instituţie.
Astfel, enumăr doar câteva din neregulile care au ajuns în spaţiul public, în ultima jumătate de an:
1.
In vara acestui an, aţi eliberat peste 70000 de diplome obţinute în mod ilegal în programe de studii
neacreditate la universităţi obscure.
2.
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.
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
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de acest ordin ilegal? Cum veţi proceda cu doctoranzii care s-au înscris pe locurile repartizate acestor conducători de
doctorat?
3.
In ceea ce priveşte interpretările şi precizările 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 de către unii reprezentanţi
din ministerul dvs, vă întreb:
-care este motivaţia emiterii adresei cu nr 351/28.07.2015, de către MECS care aduce precizări abuzive 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?
-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.”?
4. Un alt subiect de notorietate este cel legat de organizarea scandaloasă 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?
Nu consideraţi că modul scandalos de organizare a acestor activităţi pune semne de întrebare asupra tuturor
proiectelor POSDRU coordonate de către MECS? Câte proiecte derulate de MECS pe POSDRU a manageriat dl Ioan
Groza şi precizaţi cum s-au derulat acestea? Ce măsuri concrete veţi lua pentru remedierea situaţiei, ce sancţiuni veţi
aplica?
În încheiere, doresc să vă mai intreb, domnule Ministru, câte activităţi de tip suburban trebuie să mai comită
dl Ioan Groza pentru a-l demite din funcţia de Director General din cadrul instituţiei pe care o conduceţi?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Ioan Tămâian
Obiectul interpelării: Problemele legate de funcţionarea secţiei ultramoderne de îngrijire a bolnavilor arşi
grav a Spitalului Floreasca
Domnule Prim-ministru,
Pe data de 9 aprilie 2015, cu mare pompă a fost inaugurată la Spitalul Floreasca o secţie ultramodernă de
îngrijire a bolnavilor arşi grav.
La data respectivă, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu a declarat, conform Agerpres: „Este o unitate de
elita, prima dintr-o serie, practic este pilotul astazi, este prima dintr-o serie de cinci astfel de unitati pe care vrem sa le
facem. Celelalte unitati vor fi deschise în centrele universitare - Cluj, Timisoara, Târgu Mures. Este important sa
deschidem si alte centre în tara pentru a nu mai pierde timpul cu transportul pacientului, iar timpul este esential. Am
semnat deja proiectul cu Banca Mondiala”.
De la inaugurare şi până în prezent, unitatea de elită nu a funcţionat.
Luni, 2 octombrie 2015, tot dl Bănicioiu a afirmat la un post TV următoarele; „În momentul de faţă,
săptămâna trecută (sala de îngrijire)a avut o problemă tehnică, pe partea de ventilaţie”.
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Ţinând cont de cele mai sus expuse, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
Aţi ştiut, în calitate de şef al guvernului de inaugurarea unităţii de elită de la Spitalul Floreasca?
2.
Aţi ştiut în calitate de şef al guvernului că o unitate unică în ţară nu a funcţionat deloc după ce a fost
inaugurată?
3.
Din moment ce defecţiunea tehnică s-a înregistrat săptămâna trecută, de ce din 9 aprilie şi până săptămâna
trecută, unitatea de elită nu a funcţionat? De ce nu a fost remediată imediat defecţiunea tehnică?
4.
De ce nu aţi cerut din primul moment o cooperare internaţională pe linie medicală, ţinând cont de faptul că sa înregistrat o situaţie cu care sistemul medical românesc nu s-a mai confruntat?
5.
Nu credeţi că dacă era funcţională secţia ultramodernă de îngrijire a bolnavilor arşi grav la Spitalul
Floreasca, ar fi fost mult mai uşor de rezolvat situaţia victimelor implicate în evenimentul de pe 30 octombrie?
6.
Ce măsuri imediate intenţionaţi să luaţi pentru a preveni evenimente de genul celor înregistrate la Clubul
Colectiv, vineri, 30 octombrie?
Aştept răspuns scris.
***
Adresată: domnul Iulian Matache, ministrul Transporturilor
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Costurile aferente asigurării pazei perimetrale a Portului Constanţa
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă şi nelegală desfăşurată de Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
Pentru asigurarea întreţinerii infrastructurii de transport naval utilizată de către diverşi operatori economici
ce îşi desfăşoară activitatea în Portul Constanţa, aceştia sunt obligaţi prin contractele încheiate cu CN APM să
plătească un tarifc de utilizare domeniu portuar, calculat în baza unei chei de repartizare reprezentată de suprafaţa
utilizată de către fiecare operator economic în parte, în desfăşurarea activităţii sale.
Cât priveşte tarifele de utilizare al domeniului portuar, vă învederez faptul că, în repetate rânduri, au existat
solicitări pentru furnizarea de către AN APM a notelor de fundamentare ale acestor tarife, astfel încât să se determine
legalitatea şi legitimitatea acestora. Cu toate acestea, CN APM refuză în mod categorig să furnizeze astfel de
informaţii, invocând secretul comercial pentru a justifica atitudinea ostilă de care dă dovadă.
Având în vedere informaţiile publice deţinute, vă aducem la cunoştinţă faptul că în componenţa acestui tarif
de utilizare al domeniului portuar, sunt introduse în mod vădit nelegal şi nelegitim unele cheltuieli ce incumbă
exclusiv administraţiei şi care nu ar trebui să fie imputate operatorilor economici care desfăşoară activităţi
economice în legătură cu infrastructura de transport naval, precum redevenţa pe care CN APM este obligată să o
plătească în conformitate cu contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, profitul pe care aceasta
intenţionează să îl realizeze, sau cheltuieli de întreţinere realizate în legătură cu bunurile aflate în proprietatea privată
a CN APM.
Menţionez pe această cale faptul că aspectul legat de fundamentarea tarifelor este extrem de important având
în vedere faptul că, în diferite împrejurări şi prin diferite documente transmise către membrii Organizaţiei Patronale
“Operatorul Portuar” Constanţa, s-au invocat de către reprezentanţii CN APM necesitatea plăţii şi chiar a majorării
tarifelor, cu procente ce depăşesc 380%, în mod unilateral şi vădit abuziv, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi
contractuale ce reglementează posibilitatea modificării clauzelor contractuale prin acordul expres al părţilor
contractante, avându-se în vedere unele lucrări de întreţinere pe care CN APM este obligată să le realizeze în legătură
cu infrastructura de transport naval.
În acest sens, fundamentările legate de creşterea costurilor aferente asigurării pazei perimetrale a Portului
Constanţa ce sunt imputabile tuturor operatorilor care utilizează infrastructura de transport naval, cu titlu de
participare la cheltuielile necesare unei bune funcţionabilităţi a bunurilor de interes comun din Portul Constanţa, sunt
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nejustificate. Astfel, situaţia sistemului de acces şi de pază perimetrală este precară, gardurile de împrejmuire a
incintei portuare sunt degradate, iar sistemul de pază implementat în Portul Constanţa este deficitar, situaţie de fapt
ce este întărită de numărul mare de dosare penale înregistrate la organele competente în ultima perioadă, pentru
numărul mare de furturi din mărfurile şi instalaţiile situate în perimetrul Portului Constanţa. Persoanele neautorizate
au acces în perimetru portuar, iar acestea săvârşesc un număr mare de infracţiuni dovedite de dosarele penale aflate
în curs de cercetare, sau chiar pe rolul instanţelor de judecată.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1.
Care este strategia actualului Consiliu de Administraţie cu privire la Portul Constanţa?
2.
Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
3.
Există un plan de investiţii în dezvoltarea şi dotarea corespunzătoare a agenţilor de pază si a unităţilor de
pază perimetrală a Portului Constanţa?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
***
Adresată: domnului Victor Viorel Ponta, Prim-ministrul României
De către: deputat Mircea Lubanovici
Obiectul interpelării:Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului
Domnule Prim-ministru,
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, unul dintre cele mai netransparente şi discreţionare
fonduri la îndemâna Guvernului, a fost “alimentat” anul acesta cu peste un miliard de lei, din care au fost cheltuiţi
până la ora actuală în jur de 155 de milioane de lei: cea mai mare alocare s-a făcut la final de an.
Mai multe instituţii, printre care Curtea de Conturi şi Consiliul Fiscal, au avertizat asupra faptului că
legislaţia care reglementează felul în care pot fi alocaţi banii din acest fond este deficitară. Banii pot fi daţi pentru
cheltuieli “urgente sau neprevăzute”, fără a se preciza ce tipuri de cheltuieli se încadrează în aceste categorii, iar
alocările se fac prin hotărâre de guvern, adică fără să existe un control parlamentar, cum se întâmplă cu legea
bugetului.
De altfel, Consiliul Fiscal a realizat mai multe analize cu privire la modul de utilizare a acestor bani, arătând
“lipsa de transparenţă a alocărilor din acest fond, inexistenţa unor criterii clare de clasificare a cheltuielilor care pot
fi finanţate din fondul de rezervă bugetară.
„Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului nu a fost utilizat în scopul pentru care a fost creat, alocările
realizându-se fără criterii transparente, acest fond reprezentând de fapt o modalitate de a suplimenta bugetele unor
ordonatori de credite fără a fi nevoie de aprobarea Parlamentului, funcţionând practic ca un buget paralel fără control
parlamentar”, avertizează Curtea de Conturi.
În ţările nordice – Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia – sunt definite explicit tipurile de cheltuieli care pot
fi angajate din acest fond, precum şi condiţiile privind raportarea ex-post către Parlament.
Domnule Prim-ministru, nu consideraţi eficientă creşterea transparenţei folosirii banului public?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Raluca Turcan
Obiectul interpelării: Situaţia privind lipsa de finalizare a proiectelor de infrastructură rutieră
Stimaţi Miniştri,
Din cele cele 28 de proiecte de reabilitare de drum naţional sau de construcţie a centurilor ocolitoare gestionate
de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, 19 proiecte mari de infrastructură rutieră riscă să nu fie
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finalizate până la sfârşitul anului 2015, iar 5 proiecte încă nu au fost demarate. Doar 4 din cele 28 de promisiuni au
fost respectate până acum.
Situaţia este îngijorătoare din prisma faptului că banii sunt asiguraţi în proporţie de 85% de UE, în exerciţiul
bugetar 2007 – 2013, iar România riscă să piardă în jur de 400 de milioane de euro dacă aceste lucrări nu se vor
finaliza până la sfârşitul anului 2015.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1.
Câte lucrări vor fi finalizate din cele 28, până la sfârşitul anului 2015?
2.
Cum va suporta România, din punct de vedere financiar, proiectele în curs dacă va pierde finanţarea
europeană?
3.
Cine este responsabil de întârzierea sau nedemararea acestor proiecte de infrastructură rutieră?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată.

 Întrebări
Adresată doamnei Graţiela Leocardia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Stoparea fenomenului defrişărilor ilegale, fenomen care a luat amploare în ultimii ani
Doamnă Ministru,
Cel mai recent raport elaborat de Greenpeace România a scos la iveală faptul că, la fiecare oră, ţara noastră
pierde 3 hectare de pădure din cauza tăierilor ilegale. Nimic surprinzător pentru guvernul din care faceţi parte, mai
ales că în perioada 2013-2014, perioadă în care tot Guvernul Ponta era la cârma ţării, defrişările ilegale s-au dublat,
iar prejudiciul este estimat la aproximativ 52 miliarde de euro.
Sunt convins că şi dumneavoastră ca Ministru Mediului, Apelor şi Pădurilor cunoaşteţi aceste date.
Aceşti şmecheri care ne lasă munţii fără păduri şi statul fără bani sunt ori politicieni ori angajaţi ai statului,
direct implicaţi în aceste jafuri, iar ministerul pe care îl conduceţi nu a făcut mare lucru pentru a stopa acest fenomen,
care a cam scăpat de sub control.
Vă rog, doamna ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere anumite strategii de a
stopa acest fenomen, bineînţeles cu implicarea altor autorităţi din România.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Publicarea în SEAP a Studiilor de Fezabilitate aferente Drumului Expres spre Moldova
Stimate domnule Ministru,
În luna octombrie a.c. directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, domnul
Narcis Neaga, declara într-un interviu că, autostrada spre Moldova va fi defapt un Drum Expres cuprins în reţeaua
centrală TEN-T. Potrivit domniei sale, la acel moment, studiile de fezabilitate aferente acestui proiect, erau în
pregătire, urmând ca mai apoi să fie publicate în SEAP tot în decursul lunii octombrie.
Tot în cadrul aceluiaşi interviu, directorul CNADNR avansa ca termen de realizare a SF-urilor anii 2015 şi
2016. Supriză sau nu, până în acest moment studiile de fezabilitate nu sunt publicate în SEAP.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2015
săptămâna 2 -6 noiembrie 2015
Faţă de cele menţionate anterior, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
Când estimaţi că vor fi publicate în SEAP studiile de fezabilitate ?
Ţinând cont de faptul că data avansată pentru publicarea acestora nu a fost respectată, care este termenul avut
în vedere pentru realizarea acestor studii de fezabilitate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată domnului Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune
Drepturile de autor
Domnule preşedinte,
În ultimii 25 de ani patrimoniul cultural artistic românesc constituit din înregistrările sonore păstrate în
fonoteca radioului public a fost literalmente ignorat ca urmare a unei difuzări sporadice, extrem de reduse. Societatea
Română de Radiodifuziune a blocat sau nu a difuzat materiale importante pentru cultura română, în toţi aceşti ani,
atrăgând nemulţumirea personalitătilor culturale, autorilor şi creatorilor români. Cu toate intervenţiile UCMR se
păstrează ridicat pe procentul de muzică străina, decontat cu sume mari societăţilor străine de gestiune colectivă.
Reorganizările interne au generat concentrarea deciziei de difuzare a muzicii româneşti unui număr restrâns de
persoane din rândul conducerii numită politic. Cea mai gravă problemă fiind faptul că specialiştii au fost înlăturaţi,
Radio România nemafiind un reper de selecţie al valorilor.
Trebuie să vă precizez faptul că la acest moment există o nevoie de liberalizare a accesului la Fonoteca
Naţională Română, prin separarea fonotecii SRR de instituţia mamă. Constituirea unei Fonoteci independente în
condiţii legale şi cu eficienţă economică prin stabilirea unui procent de autofinanţare,accesibilă mass-media
româneşti şi internaţionale, instituţiilor culturale şi de educaţie, a persoanelor fizice, etc. Difuzarea de către alte
radiouri, inclusiv cele din diaspora a materialelor păstrate la Fonoteca Naţională Română va creşte prestigiul
României, va detensiona aşteptările oamenilor de cultură, va rezolva colectarea informatizată a dreptului de autor.
După modelul Arhivei Naţionale de Filme se pot păstra, la cerere, fonograme produse de alte instituţii
precum radiouri private, case de producţie, etc., care pot fi accesate cu respectarea dreptului de autor.
De aceea domnule presedinte, vă întreb:
1.
Aţi căutat soluţii pentru aceste probleme?
2.
Dacă da, ce soluţii aţi identificat şi când le veţi aplica?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
Finanţarea proiectelor cu fonduri europene a căror eligibilitate a fost stabilită în instanţa de judecată
Stimate domnule Ministru,
Cadrul instituţional şi juridic din România permite apariţia situaţiilor în care un proiect cu fonduri europene,
dintr-o anumită categorie, ajunge să fie stabilit ca eligibil şi finanţabil de către o instanţă de judecată, iar la momentul
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rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se constată că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a
epuizat finanţarea pentru proiectele din categoria respectivă. Cu alte cuvinte, se ajunge în situaţia în care fie
hotărârea judecătorească este imposibil de executat, fie finanţarea va fi asigurată din banii APDRP – capital naţional.
Un astfel de caz este cel al proiectului „Modernizarea, dezvoltarea şi păstrarea tradiţiilor culturale comuna
Ruscova”, proiect al Comunei Ruscova, judeţul Maramureş, în care după ce o nedreptate săvârşită în anul 2009 a
ajuns să fie corectată în anul 2013 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Decizia nr. 963/2013, Dosar nr.
80/33/2011, Secţia de Contencios administrativ şi fiscal), s-a constatat că APDRP nu mai avea posibilitatea să
asigure finanţarea.
Domunle Ministru:
1.
Cum a fost posibil – din punct de vedere tehnic şi juridic – să se ajungă în această situaţie?
2.
De ce APDRP nu a luat în calcul faptul că are un proces pe rol, aşa încât să suspende o parte din finanţare în
vederea alocării pentru proiectul amintit, în cazul în care instanţa le-ar fi dat câştig de cauză contestatarilor (ceea ce
s-a şi întâmplat)?
3.
Urmează ca acest proiect să fie finanţat din fonduri naţionale? Dacă proiectul va fi finanţat din conturile
APDRP, se vor aplica aceleaşi rigori precum în ipoteza în care proiectul ar fi primit finanţare din bani europeni? Sau
suma plătită are valoarea unei compensări, urmând a fi achitată integral şi fără respectarea unui grafic de cheltuieli?
4.
Ce măsuri concrete pot fi adoptate – tehnic, juridic, legislativ – astfel încât să nu se mai ajungă în asemenea
situaţii?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Termenul de rambursare a TVA pentru întreprinzătorii mici
Stimate domnule Ministru,
În România, termenul de rambursare a Taxei pe Valoare Adăugată este de 45 de zile de la data înregistrării
solicitării de rambursare. Există însă şi numeroase situaţii în care acest termen este depăşit, fiind prelungit până la 90
de zile. In extremis, în unele cazuri termenul poate ajunge chiar la 135 de zile – termene care sunt foarte greu de
suportat de micii întreprinzători, în mod deosebit de către acei întreprinzători care utilizează şi fonduri europene.
Domnule Ministru, în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010 – Ordin pentru aprobarea
Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,
astfel cum a fost modificat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 491/2014 se face vorbire despre temeiurile
legale ale prelungirii termenului pentru soluţionarea solicitării de rambursare a T.V.A.
Aceste temeiuri sunt denumite în mod generic „situaţii în care organul de inspecţie fiscală consideră că sunt
necesare informaţii suplimentare, şi solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucişat” – pentru
prelungirea de la 45 la 90 de zile, şi „cazurile justificate” – pentru prelungirea de la 90 la 135 de zile.
Domnule Ministru, legea trebuie să fie respectată şi de către cei din administraţie, şi de către contribuabili.
Însă pentru a nu genera probleme nici pentru unii, nici pentru ceilalţi, norma trebuie să fie clară, precisă şi
previzibilă. Prin urmare, domnule Ministru, vă solicit răspunsuri clare la următoarele întrebări:
1. Există definiţii legale clare, precise şi limitative pentru cele două temeiuri pe care le-am enumerat? Care este
conţinutul acestora?
2. Vă rog să enumeraţi, nominal şi exhaustiv:
2.1. elementele obiective pe baza cărora organele de inspecţie fiscală pot considera că se află într-o situaţie în care
este necesară efectuarea unui control încrucişat şi, pe cale de consecinţă, majorează termenul de rambursare a TVA.
2.2. cazurile justificate în care termenul iniţial prelungit se mai poate prelungi cu încă 45 de zile, ajungând la 135 de
zile.
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3. Luaţi în considerare schimbarea acestei abordări de tip subiectiv – în care organele de inspecţie fiscală consideră
că se impune prelungirea acestui termen, cu o abordare de tip obiectiv, în care termenul se prelungeşte de drept în
anumite situaţii şi condiţii pre-stabilite şi reglementate?
4. Cum se poate verifica faptul că reprezentanţi ai organelor de inspecţie fiscală nu dispun efectuarea unor controale
încrucişate doar pentru anumite firme, şi doar pentru a prelungi termenul de rambursare a TVA, cauzându-le astfel
dificultăţi financiare?
5. Ce prevederi conţine Noul Cod Fiscal cu privire la rambursarea TVA? Mai există situaţii sau cazuri în care
perioada de rambursare poate depăşi 45 de zile? Dacă există, vă rog să le indicaţi, nominal şi exhaustiv.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Nazare
***
Adresată domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
Stadiul proiectelor de investiţii trimise spre adoptare Comisiei Europene
Stimate domnule Ministru,
Pe 1 noiembrie a.c, Comisia Europeană condusă de Jean Claude Junker a marcat primul an de mandat. Comisia a
elaborat un plan de investiţii, în valoare de 315 miliarde de euro, al cărui principal rol este acela de a contribui la
creşterea economică a Uniunii Europene, la combaterea şomajului prin crearea de noi locuri de muncă, elaborarea
unei strategii privind o Uniune energetică şi crearea Pieţei Unice Digitale.
Faţă de cele prezentate anterior, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi următoarele:
- Câte proiecte de finanţare a trimis România spre aprobarea Comisiei Europene până în prezent?
- Câte dintre aceste proiecte au fost selectate de Comisia Europeană în decursul acestui an?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Roberta Anastase
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Politicile guvernamentale în cazul IMM-urilor după ultima rectificare bugetară
Domnule Ministru,
La ultima rectificare bugetară anunţată în data de 23 octombrie 2015, Guvernul României a hotărât să taie
1,6 mld lei de la infrastructură din bugetul Ministerului Transporturilor şi încă 108 mil lei din bugetul Ministerului
Energiei, IMM-uri şi Mediului de Afaceri şi să pluseze 2,3 mld lei către bugetele administraţiilor publice locale.
Nimic surprinzător în gândirea economică a Guvernului, dacă ţinem cont de faptul că anul 2016 este un an electoral,
iar Guvernul Ponta vrea să se asigure de pe acum, transformând rectificarea bugetară într-o mascată finanţare
electorală, finanţare cu impact direct asupra alegerilor de anul viitor. În România, sectorul IMM joacă un rol esenţial
ca furnizor de oportunităţi de angajare, fiind considerat un element cheie pentru dezvoltarea comunităţilor locale şi
regionale pentru economia românească. Acest sector asigură peste 60% din totalul locurilor de muncă, ceea ce duce
la o cifră de afaceri de aproximativ 650 miliarde lei, mai mult de 50% din cifra de afaceri a tuturor întreprinderilor
din ţară. Susţinerea dezvoltării economice a ţării pe termen lung trebuie privită prin prisma încurajării şi sprijinirii
activităţilor IMM-urilor. Creşterea volumului de investiţii, precum şi încurajarea accesului IMM-urilor pe piaţa unică
şi pe terţe pieţe poate duce la reducerea decalajelor de competitivitate pe care IMM-urile din România le
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înregistrează faţă de cele din Uniunea Europeană, precum şi la alinierea companiilor româneşti la standardele
comunitare. Sectorul IMM-urilor din România are nevoie de finanţare pentru a supravieţui pentru că, din păcate cel
mai puţin creditabil client bancar este întreprinderea mică şi mijlocie. Guvernul României ar trebui să sprijine IMMurile la finanţare pentru că ele sunt o sursă importantă de valoare adăugată, de creştere a forţei de muncă. În plus,
dezvoltarea IMM-urilor este esenţială şi pentru creşterea economică a României pe termen lung.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog domnule ministru să-mi comunicaţi care va fi politica
guvernamentală a Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte sectorului IMM-urilor, mai ales după ultima
rectificare bugetară? De asemenea, vă solicit să-mi transmiteţi dacă Ministerul Finanţelor Publice a prevăzut
mecanisme şi fonduri de garantare pentru IMM-uri, fie că sunt publice sau private, în scopul dezvoltării şi sprijinirii
acestui important sector economic.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Efectul negativ al rectificării bugetare pentru obiectivele de investiţii de infrastructură din cadrul
Ministerului Transporturilor
Domnule Ministru,
La ultima rectificare bugetară au fost tăiate 1,6 miliarde de lei de la investiţii publice în infrastructura de
transport după ce Guvernul Ponta tăiase deja 1 miliard la rectificarea din vară. Tot cu acest prilej s-a decis ca 2,5
miliarde de lei să fie distribuiţi ineficient şi netransparent către administraţiile publice locale. Nu ar fi fost rău dacă
acest sume se regăseau în finanţarea lucrărilor de infrasctructură de transport rutier, care ar fi sprijinit mediul de
afaceri şi pe exportatorii din România. În contextul în care infrastructura rutieră a României se află într-o stare
dezastruoasă, este inexplicabil cum Guvernul Ponta a decis că Ministerul Transporturilor are bani mult peste
necesităţi.
Suntem ţara în care autostrăzile se surpă la un an de la punerea în funcţiune pentru că au fost
inaugurate doar în scop electoral, ţara în care nu s-a finalizat un singur kilometru de autostradă din cele contractate,
suntem ţara în care unui municipiu reşedinţă de judeţ cum este municipiul Timişoara i se refuză în mod constant şi
nejustificat construcţia unei şosele de centură considerîndu-se de către toţi miniştrii care s-au perindat din 2012 la
conducerea Ministerului Transporturilor că centura sud a Timişoarei nu reprezintă o prioritate pentru judeţul Timiş şi
regiunea de vest a României. Ne situăm pe ultimul loc în Uniunea Europeană la autostrăzi şi, deşi trebuia să avem
1500 de km finalizaţi până la finalul anului, avem doar jumătate.
Diminuarea bugetului Ministerului Transporturilor are implicaţii economice majore, având impact negativ
asupra climatului investiţional, lipsa construcţiei de autostrăzi va duce la scăderea investiţiilor şi la reducerea
numărului de investitori din România. Sacrificarea investiţiilor publice înseamnă şomaj mai mare şi încetinirea
creşterii economice. Această rectificare bugetară confirmă blocajul existent pe toate proiectele de infrastructură
finanţate de Uniunea Europeană. Pe lângă miliardul de lei tăiat la rectificarea din iulie 2015 se adaugă acum încă 2,7
miliarde de lei tot de la fonduri externe nerambursabile alocate transporturilor. Un total de 3,7 miliarde de lei, adică
aproximativ 900 de milioane de euro, bani pe care Uniunea Europeană ar fi putut să-i ramburseze României.
Proiectele cu bani de la Uniunea Europeană pur şi simplu nu functionează, iar România pierde banii europeni care ne
erau acordaţi gratuit şi rămâne şi cu infrastructura la pământ.
Ţinînd cont de toate efectele negative produse de ultima rectificare bugetară a Guvernului Ponta asupra
obiectivelor de investiţii de infrastructură din cadrul Ministerului Transporturilor, vă rog, domnule Ministru să-mi
comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere în cazul tăierii fondurilor de la proiectele cu finanţare europeană.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Situaţia în care se află cercetarea ştiinţifică românească
Domnule Ministru,
România are din toamna anului 2014 o strategie naţională de cercetare,dezvoltare şi inovare. Documentul
guvernamental identifică o serie de domenii „de specializare inteligentă“ (prioritare), dintre care nu face parte însă şi
cercetarea biomedicală, cu toate că aceasta are o pondere importantă la nivel global. De exemplu, se vorbeşte despre
cât de bună este şcoala românească de medicină, iar dovada cea mai convingătoare este statistica: cât de mulţi medici
români au emigrat, cum au fost ei acceptaţi în sisteme de sănătate mult mai avansate şi cum a ajuns oferta să nu mai
facă faţă cererii. Medicii români emigrează pentru că intrarea României în Uniunea Europeană le-a deschis drumul
către locuri de muncă mai bine plătite şi către condiţii profesionale decente. Însă nu trebuie confundată o conjunctură
favorabilă migrării resursei umane cu o calitate intrinsecă a învăţământului medical românesc.
Valoarea unei şcoli de medicină este dată de contribuţia sa la progresul ştiinţific şi de excelenţa în activitatea
clinică. Ambele atrag fonduri şi studenţi, asigurând implicit prestigiul naţional şi internaţional. Din păcate niciuna
dintre universităţile de medicină şi farmacie nu s-a clasificat vreodată între primele 500 de universităţi ale lumii
(Clasamentul Shanghai) şi nici între primele 200 de şcoli de medicină (Clasamentul Shanghai pe domenii).Prestigiul
internaţional se obţine, în primul rând, prin rezultate de vârf în cercetare, în prezent din punct de vedere statistic în
România avem 6 universităţi, 6 instituţii oficiale şi 84 de unităţi subordonate care publică un articol odată la 4 ani în
revistele indexate ISI (reviste incluse in Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation
Index si Arts & Humanities Citation Index). Astfel, România a reuşit „performanţa“ de a avea cele mai slabe
rezultate în cercetare (adică numărul cel mai mic de articole publicate în revistele ISI, în condiţiile în care avea cele
mai multe cadre didactice (inclusiv raportat la numărul de studenţi).
Cu toate că educaţia, cercetarea şi sănătatea au fost întotdeauna domenii considerate importante pentru
Guvernul Ponta doar la nivel teoretic şi declarativ, pentru că practica de zi cu zi ne arată că primele semne de
austeritate s-au concretizat din 2012 până în prezent prin reducerea în mod sistematic a bugetului alocat cercetării. Iar
urmările sunt vizibile cu ochiul liber şi nu doar în medicină. În timp ce sumele alocate cercetării sunt mici şi se
micşorează de la an la an, numărul autorităţilor care coordonează si finanţează cercetarea în România creşte de la an
la an.
Astfel, în prezent sunt patru instituţii care sunt implicate, mai mult sau mai puţin în domeniul cercetării, si
anume: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, o autoritate naţională pentru cercetare ştiinţifică şi inovare, un
consiliu naţional al cercetării ştiinţifice şi o unitate executivă pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării,
dezvoltării şi inovării. Singurul lucru care ne lipseşte cu adevărat este chiar cercetarea.
Luând în considerare situaţia prezentată, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră
de vedere în cazul problemei menţionate, precum şi soluţiile pe care ministerul pe care îl conduceţi le va lua pentru
susţinerea şi dezvoltarea cercetării româneşti.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Politizarea de către Guvernul României a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Domnule Ministru,
În conformitate cu declaraţia dumneavoastră de presă referitoare la faptul că Ministerul Sănătăţii nu primeşte
bani la ultima rectificare bugetară, citez: ''Ministerul Sănătăţii nu primeşte bani la rectificarea bugetară deoarece are
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suficiente fonduri pentru a acoperi toate nevoile pe care le are în prezent pentru programele naţionale şi pentru
Maternitatea Giuleşti. Sănătatea per ansamblu va fi pe plus, iar rectificarea va fi pozitivă pentru Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate.'' În aceeşi declaraţie de presă aţi arătat că la rectificarea bugetară pentru Ministerul Sănătăţii
vor fi doar redistribuiri între capitole, iar în anul 2016, domeniului sănătăţii îi vor fi alocaţi de la buget mai mulţi
bani decât în 2015, dorindu-se a se ajunge la 6% din PIB. În viziunea Ministerului Sănătăţii, majorarea salariilor
medicilor se consideră că este acoperita anul acesta prin economiile care se fac prin introducerea cardului de
sanatate."
Cu toată ''bunăstarea'' care a cuprins Ministerul Sănătăţii vă aduc la cunoştinţă următoarea problemă şi
anume faptul că o insituţie publică de interes naţional, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este supusă în ultima
perioadă unui proces de politizare care constă în inventarea unor citerii de revocare a tuturor managerilor Caselor
Naţionale de Asigurări de Sănătate Judeţene. Nicio grijă şi preocupare pentru reformă, nicio măsură structurală.
Dincolo de jocul politic jucat din păcate cu sănătatea românilor mai este un aspect: faptul că Guvernul României nu
ezită să-şi folosească autoritatea şi atributele pe care le are de a emite reglementări pentru clientela politică şi în
domeniul sanitar, politizarea administraţiei fiind din 2012 până acum o conduită constantă a guvernărilor Ponta.
Poate că şi de aceea ne situăm la coada clasamentului, locul 100 din 140 (n.n. Indexul Competitivităţii Globale al
Forumului Economic Mondial), când această ţară are resursele să fie printre primele 7-10 ţări din Europa.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule Ministru să-mi transmiteţi punctul dumneavoastră de
vedere ,şi totodată, să-mi comunicaţi care sunt criteriile, altele decât cele politice, care au stat la baza revocării
managerilor Caselor Naţionale de Asigurări Judeţene.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Nivelul scăzut al subvenţiilor din domeniul agricol în România comparativ cu alte state membre UE
Domnule Ministru,
Pachetele naţionale pentru plăţi directe aferente perioadei 2014-2020 sunt rezultatul negocierilor derulate în
contextul cadrului financiar multianual (CFM) şi al reformei PAC din 2013. Repartizarea pachetelor reflectă
obiectivul unei distribuţii mai echitabile a finanţării directe, prin intermediul unei anumite convergenţe a nivelurilor
de finanţare între statele membre, care determină reducerea decalajului dintre plăţile directe pe hectar în statele
membre. În contextul reformei PAC, statele membre au beneficiat de flexibilitate în ceea ce priveşte transferul
fondurilor între plăţile directe şi dezvoltarea rurală, în scopul de a răspunde mai bine nevoilor naţionale. România a
utilizat această opţiune ca să majoreze suma disponibilă pentru dezvoltarea rurală începând cu 2015. Cu toate acestea,
în perioada 2014-2020 va creşte şi plafonul naţional pentru plăţi directe. Aceasta este o consecinţă atât a finalizării
treptate a finanţării directe după aderarea la UE, cât şi a convergenţei finanţării între statele membre.
Fermierii români şi-au exprimat nemulţumirea în nenumărate rânduri cu privire la diferenţele mari între
nivelul subvenţiilor agricole destinate României şi nivelul subvenţiilor agricole pentru alte ţări europene. Deoarece
plata subvenţiilor se realizează în funcţie de suprafaţă, fermele din România, majoritatea de dimensiuni reduse, nu
pot încasa subvenţii substanţiale. Cu toate că România este una dintre ţările cu potenţial agricol important din
Uniunea Europeană, în 2013, subvenţia primită de fermierii români a fost de 137 EUR/ha, iar în 2014 a fost de 157
EUR/ha, în timp ce media europeană a fost de 270 EUR/ha. Menţionez faptul că agricultorii din ţări precum Olanda,
Grecia sau Italia primesc între 459 euro/ha şi 394 euro/ ha, iar media la nivelul Uniunii Europene este de 270 de euro/
ha. Consider că doar un tratament egal care să se transpună în subvenţii similare ca cele de la nivelul statelor UE ar
duce la valorificarea potenţialului agricol al României.
.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi care este punctul
dumneavoastră de vedere şi care sunt măsurile pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va lua în sensul
schimbării politicii inechitabile de acordare a subvenţiilor în domeniul agricol la nivelul Uniunii Europene, astfel
încât să putem recupera din decalajele dintre fermierii români şi cei din alte state deoarece fondurile distribuite într-
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un mod inechitabil favorizează menţinerea disparităţilor la nivelul dezvoltării agricole între toate statele membre ale
Uniunii Europene.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vasile Gudu
***
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Achiziţie flotă 400 autoturisme pentru Poliţia rutieră
Domnule Ministru,
În cadrul programului de înnoire a parcului auto al Poliţiei Rutiere, au fost achiziţionate un număr de 400
autospeciale, la un preţ de 11.496 euro inclusiv TVA şi dotările suplimentare specifice. De remarcat este faptul că,
pentru prima dată după foarte mulţi ani, Poliţia română va fi dotată cu autospeciale de producţie străină, câştigătorul
licitaţiei fiind Porche România, cu modelul Volkswagen Polo, cu motorizare 1.2 TSI. La acest lucru trebuie amintit
scandalul în care se află compania germană privind manipularea normelor de poluare. Trecând peste ridicolul
diferenţei dintre oferta câştigătoare şi oferta care a pierdut licitaţia (o diferenţă de 2,4 lei faţă de Renault România),
fiind vorba despre dotarea Poliţiei rutiere, în cadrul căreia tot mai mulţi ofiţeri îşi pierd viaţa, vă rog, domnule
ministru să aduceţi următoarele precizări:
consideraţi că modelul declarat câştigător (Volkswagen Polo), printr-o licitaţie asupra căreia planează mai
multe suspicini asupra corectitudinii, este un model care poate sprijini operaţiunile Poliţiei rutiere şi poate asigura
protecţia vieţii ofiţerilor, deoarece mai mulţi specialişti se întreabă de ce nu s-a optat pentru achiziţia de biciclete?
care este perioada de garanţie asigurată autospecialelor Volkswagen şi serviciile post-garanţie asigurate de
către Porche România, precum şi diferenţa de costuri de întreţinere între oferta câştigătoare şi achiziţia de
autospeciale din producţie autohtonă?
care sunt inspectoratele de poliţie judeţeană care vor beneficia de autospecialele achiziţionate şi care sunt
criteriile de distribuire a acestei flote?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Situaţia microbuzului şcolar din Judeţul Galaţi
Stimaţi domni miniştri,
Conform Legii nr.109 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, transportul rutier
în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzut la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 se
efectuează cu autovehicule destinate transportului de persoane deţinute de către instituţiile de învăţământ, autorităţile
administraţiei publice locale şi/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Potrivit informaţiilor publice, 56 de elevi din localitatea Valea Mărului, judeţul Galaţi, nu beneficiază de
transport gratuit către instituţiile de învăţământ din oraşul Tecuci, pe care le frecventează. Cu toate că primăria a
primit microbuzul de la Ministerul Dezvoltării pentru a-i transporta pe elevi, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
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Transportul Rutier a interzis efectuarea curselor intrajudeţene de către microbuzul şcolar, deoarece face concurenţă
neloială celorlalţi operatori locali. De asemenea pentru a putea transporta elevii, autoritatea locală trebuie să obţină
licenţă de transport.
Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de transport şcolar, emis de Inspectoratul Școlar
Judeţean Galaţi prevede, în Art. 4 a), că utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar
dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile legale, respectiv: se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate
conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv,
dacă sunt achitate taxele de drum, etc.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1.
În cazul respectiv, microbuzul destinat transportului elevilor a efectuat curse fără a fi licenţiat pentru
această activitate?
2.
Cine este responsabil pentru lipsa documentelor necesare obţinerii licenţei de transport?
3.
În ce circumstanţe microbuzul şcolar reprezintă concurenţă neloială pentru alţi operatori locali? Dat
fiind faptul că este o prioritate pentru a asigura transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi unitatea de
învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile.
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată doamnei Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului
domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Situaţia privind stadiul lucrărilor de infrastructură pentru găzduirea competiţiei sportive EURO 2020
Stimaţi Miniştri,
României i s-a oferit şansa de a găzdui meciurile Euro 2020. În următorii ani, România va trebui, conform
UEFA, să îndeplinească o serie de condiţii:
- Capitala României trebuie să fie legată de graniţa cu Ungaria printr-o autostradă neîntreruptă;
- Trebuie să se construiască magistrala subterană care să lege Aeroportul Internaţional Otopeni de centrul
oraşului sau de stadion;
- Trebuie suplimentat numărul parcărilor din jurul Arenei Naţionale, atât pentru autocare cât şi pentru
autoturisme.
Observăm, deci, că pentru găzduirea acestor meciuri de fotbal în anul 2020, România trebuie să pună la punct
toate detaliile privind infrastructura. Dacă se vor îndeplini toate aceste cerinţe, România va câştiga respectul pe plan
internaţional, va beneficia de pe urma turismului în perioada găzduirii evenimentului şi pe plan îndelungat va fi
capabilă să găzduiască şi alte evenimente de amploare.
Vă adresez, aşadar, următoarele întrebări:
1.
Va fi capabilă România să finalizeze cei 280 de km de autostradă rămaşi până la graniţa cu Ungaria? Care
este stadiul lucrărilor până în acest monet?
2.
Vor fi finalizaţi cei 14 km de tuneluri subterane pentru crearea magistralei Otopeni?
3.
Se vor efectua lucrările necesare pentru suplimentarea locurilor de parcare din jurul Arenei Naţionale?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
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Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
domnului Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene
domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Situaţia privind lipsa de rezultate a Programului „Prima Maşină”
Stimaţi Miniştri,
Programul Naţional „Prima maşină” care trebuia să înceapă la 1 noiembrie 2014 a fost demarat abia în primăvara
anului 2015. Acest program prevede o finanţare de circa 350 de milioane de lei din partea statului şi se doreşte o
vânzare de până la 20 000 de maşini noi pe an. Pe lângă faptul că acest program a fost demarat cu întârziere, se pare
că procesul birocratic pentru accesarea acestuia este destul de anevoios. În plus, împrumutul se acordă doar pe o
perioada de 5 ani de zile ( nu pe 7 ani cum era prevăzut iniţial), pentru o sumă de maximum 50 000 de lei + TVA la
care se mai adaugă asigurarea CASCO obligatorie şi RCA-ul. Mai mult, tichetele RABLA nu sunt eligibile în acest
program.
Observăm, aşadar, că începând cu primăvară anului 2015 şi până în prezent, conform unor statistici, s-au vândut
în jur de 120 de maşini din totalul de 20 000 preconizat pe parcursul unui an.
Vă adresez următoarele întrebări:
1.
De ce a fost înregistrată această întârziere în demararea Programului „Prima maşină”?
2.
Care este raportul oficial al vânzărilor de maşini prin acest program şi care sunt cauzele numărului foarte mic
de beneficiari?
3.
De ce asigurarea CASCO obligatorie nu este inclusă în preţ?
4.
Cum sunt ajutaţi tinerii, de fapt, în procesul de accesare a acestui program?
Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebare înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Creşterea salariilor din învăţământ şi stadiul Ordinului 4995/2015
Stimate Domnule Ministru,
Aţi promis creşteri salariale pentru tot personalul din sistemul educaţional. Creşterile au fost operate prin
Ordonanţe de Urgenţă. Simulta, a fost emis şi un Ordin prin care se prevăd tăieri de personal şi economii la buget pe
seama disponibilizărilor din sistem. Este vorba despre Ordinului 4995/2015. În urma acestui Ordin, nomarea se face
după cum urmează: se alocă un post pentru personalul nedidactic la 65 de elevi, iar la o şcoală cu peste 1000 de elevi,
s-ar pierde patru posturi de la personalul nedidactic.
Domnule ministru, consideraţi că personalul euxiliar dintr-o şocoală poate fi desfiinţat pe motiv că sunt prea puţini
elevi? Cine se va ocupa de biblioteci, de treburile administrative?
Domnule ministru, aţi promis retragerea Ordinului nr. 4995. Până în acest moment, actul normativ în discuţie, nu a
fost publicat în Monitorul Oficil, dar nici nu a fost anulat.
În acelaşi timp, s-au mărit salariile, dar nu a crescut şi finanţarea de bază. În consecinţă, instituţiile de învăţământ vor
fi nevoite să reducă cheltuielile care ţin de calitatea actului educaţional pentru a suporta creşterile salariale.
Vă solicit să răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
În uma implementării Ordinului nr. 4995 va fi redurs numărul personalului din sistem?
2.
Care va fi impactul bugetar în urma implementării acestui Ordin?
3.
Intenţionaţi să creşteţi finanţarea de bază per elev/student?
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Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Norme metodologie lege economie socială
Stimată doamnă Ministru,
În luna iulie a acestui an s-a publicat în Monitorul Oficial nr 561/28 iul 2015, Legea nr 219/2015 privind
economia socială.
Conform prevederilor art.34 alin (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora
normele metodologice de aplicare, care se va aproba prin hotărâre a Guvernului.
Având în vedere că suntem în luna noiembrie şi normele de aplicare nici măcar nu au fost puse în
dezbatere publică pentru transparenţă decizională, vă rog să-mi comunicaţi când vor apărea aceste
norme?
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Integrarea socială a copiilor şi tinerilor proveniţi din sistemul instituţionalizat
Stimată doamnă Ministru,
Integrarea socială a copiilor şi tinerilor proveniţi din sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
reprezintă o provocare importantă. În noiembrie 2011, erau înregistraţi 1.432 de tineri 16-18 ani şi 1.541 de tineri
peste 18 ani care urmau să părăsească sau părăsiseră deja centrele de plasament şi cu risc mare de excluziune socială.
La finele anului 2011, erau înregistraţi 83.658 de copiii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate.
Potrivit informaţiilor de pe site-ul Ministerului Muncii, în prezent, unul din cinci români se confruntă cu
sărăcia determinată de venitul insuficient, şi o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi
dintre persoanele sărace aflându-se în această situaţie de cel puţin trei ani.
Vă solicit să-mi comunicaţi ce măsuri întreprindeţi pentru combaterea acestui fenomen în prezent şi ce
măsuri aveţi în vedere a lua pentru prevenirea acestor cazuri pe viitor?
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Salarizare personal bugetar
Stimate domnule Ministru,
Având în vedere răspunsul primit de la Ministerul Muncii cu privire la întrebarea adresată cu referire la
statistici salarizare personal bugetar prin care mi se transmite să adresez întrebarea către dumneavoastră, vă rog să-mi
comunicaţi:
Care este numărul total al personalului bugetar din România în anul 2015 pe categorii de ocupaţii şi
încadrări?
Care sunt nivelurile anvelopelor salariale prevăzute în acest an în buget pentru fiecare dintre aceste categorii?
Care au fost sumele efectiv cheltuite până acum din aceste alocări?
Ataşez răspunsul primit de la Ministerul Muncii.
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Măsuri pentru limitarea fenomenului sărăciei în rândul copiilor din mediul rural
Stimate doamnă Ministru,
Conform raportului „Bunăstarea copiilor din mediul rural” (2012 şi 2014) realizat de World Vision se arată
că 1 din 5 copii munceşte înainte sau după şcoală şi 1 din 8 absentează pentru a munci în gospodărie. UNICEF arată
că în România 8 minori din 100 trăiesc la nivelul de „sărăcie severă”, cu mai puţin de 15 lei pe zi.
Vă solicit să-mi comunicaţi ce măsuri întreprindeţi pentru combaterea acestui fenomen în prezent şi ce
măsuri aveţi în vedere a lua pentru prevenirea acestor cazuri pe viitor?
Solicităm răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Cotele de adâncime minime ale danelor
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă şi nelegală desfăşurată Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
Potrivit prevederilor legale în vigoare ce reglementează funcţionarea şi organizarea administraţiei portuare,
aceasta are obligaţia de a asigura siguranţa perimetrului Portului Constanţa nu doar în ceea ce priveşte controlul strict
al persoanelor care tranzitează incinta portuară, ci acesteia îi revine şi obligaţia de a asigura adâncimile minime ale
danelor, astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţilor specifice din Portul Constanţa în condiţii de maximă
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siguranţă şi să fie evitate eventualele accidente navale datorate necorespunderii tehnice a infrastructurii de transport
naval.
În această direcţie însă, CN APM nu întreprinde nici o măsură efectivă în scopul asigurării adâncimilor la
cotele proiectate la dane, motiv pentru care atractivitatea Portului Constanta se diminuează constant.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1.
Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
2.
Există un plan de investiţii în a asigura cotele de adâncime minime ale danelor Portului Constanţa?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Întreţinerea şi repararea drumurilor din incinta Portului Constanţa
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă şi nelegală desfăşurată Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
Cât priveşte elementele de infrastructură de transport naval reprezentate de căile de acces, precizez faptul că
administraţiei îi revine obligaţia legală de întreţinere şi reparare a drumurilor din incinta Portului Constanţa. Cu toate
acestea, orice persoană ce se află în tranzit prin Portul Constanţa, poate observa starea tehnică în care se găsesc căile
rutiere de acces, existând porţiuni aproape impracticabile, drumurile aflându-se într-o stare avansată de degradate. În
acest sens, trebuie reţinut faptul că toate căile de acces rutier din portul Constanţa nu corespund standardelor tehnice
proiectate potrivit legislaţiei aplicabile, iar această stare de fapt se datorează fie lipsei totale a oricăor lucrări de
întreţinere sau de reabilitarea a drumurilor, fie efectuării acestor lucrări în mod necorespunzător.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1. Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
2. Există un plan de investişii cu privire la întreţinerea şi repararea drumurilor din incinta Portului Constanţa ?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Obligatiile de mediu referitoare la Portul Constanţa
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă şi nelegală desfăşurată Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
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Întreţinerea spaţiilor verzi reprezintă o astfel de obligaţie de mediu ce incumbă CN APM, executarea unei
astfel de obligaţii fiind esenţială pentru protecţia mediului şi sănătatea personalului angajat ce îşi desfăşoară
activitatea în perimetrul portuar. Cu toate acestea, CN APM a transferat această obligaţie către un terţ furnizor de
servicii, iar urmare a acestui transfer, spaţiile verzi se găsesc astăzi în cea mai proastă stare de când există Portul
Constanţa, iar costurile pe care această activitate le implică au crescut exponenţial.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1. Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
2. Există un plan de investiţii cu privire la întreţinerea spaţiilor verzi si protectia mediului din incinta Portului
Constanţa ?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Sistemul de canalizare din Portul Constanţa
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă şi nelegală desfăşurată Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
Printre obligaţiile ce cad în sarcina CN APM şi care decurg din calitatea sa de administrator al bunurilor proprietate
publică a statului ce i-au fost concesionate, se numără şi aceea de a întreţine sistemul de canalizare din Portul
Constanţa. Cu toatea acestea, sistemul de canalizare este defectuos şi toate costurile de întreţinere ale acestuia şi
tratare a apelor uzate sunt imputate operatorilor economici ce îşi desfăşoară activitatea economică în această zonă.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1. Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
2. Există un plan de investiţii cu privire la întreţinerea sistemului de canalizare din Portul Constanţa ?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Iulian Matache, ministrul Transporturilor
Sistemul public de iluminat din Portul Constanţa
Domnule ministru,
Am primit recent o serie de semnalări cu privire la aspecte cu un impact semnificativ asupra mediului de
afaceri din România ce ţin de activitatea defectuoasă ţi nelegală desfăşurată Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime S.A., companie al cărei principal obiectiv ar trebui să fie administrarea, întreţinerea şi
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dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost dată în concesiune prin contractul de concesiune încheiat între
Ministerul Transporturilor şi CN APM.
Iluminatul public în incinta Portului Constanţa este deficitar, fiind chiar necorespunzător. În acest sens,
supunem atenţiei dumneavoastră faptul că sistemul public de iluminat din Portul Constanţa nu este conform cu
standardele tehnice aflate în vigoare.
De aceea domnule ministru, vă întreb:
1. Ce soluţii aţi identificat pentru problematica expusă, şi când le veţi aplica?
2. Există un plan de investiţii cu privire la întreţinerea si modernizarea sistemului public de iluminat din Portul
Constanţa?
Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.
Deputat
Mihai Tararache
***
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională
Modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
Domnule Ministru,
Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public a fost transpusă integral în
legislaţia naţională prin Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. Deşi această
directivă a suferit modificări încă din anul 2013, prin adoptarea Directivei 2013/37/UE pentru modificarea Directivei
2003/98/EC privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, Legea 109/2007 nu a fost adaptată noii directive.
Având în vedere situaţia prezentată, vă rog să îmi comunicaţi data până la care veţi elabora modificările Legii
109/2007, în sensul transpunerii Directivei 2013/37/UE.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul pentru Societatea Informaţională
Stadiul de implementare a Planului Naţional de Acţiune elaborat în baza Parteneriatului pentru o Guvernare
Deschisă
Domnule Ministru,
Începând cu anul 2011 România este parte a iniţiativei multilaterale Open Government Partnership –
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, angajându-se în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi
utilizarea noilor tehnologii în vederea consolidării actului de guvernare şi a dialogului cu cetăţenii. Pentru a
implementa angajamentele asumate, a fost elaborat un Plan Naţional de Acţiune.
Dată fiind situaţia expusă, vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul de implementare a Planului Naţional de
Acţiune, precum şi rezultatele obţinute până în prezent prin implementarea acestuia.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Acţiunile implementate în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării şi a dezvoltării
afacerilor si rezultatele acestora pentru anul 2014.
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prevede la art. 58 alin. (1) lit. a) faptul că Direcţia Generală pentru IMM are
atribuţii de coordonare şi control în ceea ce priveşte “iniţierea şi implementarea de acţiuni specifice în scopul
reducerii barierelor administrative din calea derulării şi a dezvoltării afacerilor, cum ar fi: diminuarea birocraţiei,
reducerea parafiscalităţii şi altele asemenea legate de probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţă
internă, competitivitate, etc.”.
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 acţiunile implementate de
către Agenţie în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării şi a dezvoltării afacerilor, precum şi
rezultatele înregistrate în urma implementării acestora în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Numărul cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate de la bugetul de stat
şi lista beneficiarilor acestor proiecte
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prevede la art. 58 alin. (1) lit. b) faptul că Direcţia Generală pentru IMM are
atribuţii de coordonare şi control în ceea ce priveşte asigurarea activităţii de implementare tehnică, pe care le exercită
prin “primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate de la bugetul de stat”.
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 numărul cererilor de
finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate de la bugetul de stat, precum şi lista beneficiarilor
acestor proiecte, pentru anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Obiectivele stabilite prin Programul de acţiune în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor
administrative în Uniunea Europeană ce au fost duse la îndeplinire de către Direcţia Generala pentru IMM
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prevede la art. 58 alin. (1) lit. a) faptul că Direcţia Generală pentru IMM are
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atribuţii de coordonare şi control în ceea ce priveşte “ îndeplinirea obiectivelor 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 obiectivele
stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor
administrative în Uniunea Europeană ce au fost duse la îndeplinire de către Direcţia Generala pentru IMM în anul
2014, precum şi rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Programele de stimulare şi încurajare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ce au fost
fundamentate, elaborate şi gestionate de către Direcţia Generală pentru IMM şi lista întreprinderilor mici şi
mijlocii ce au beneficiat de aceste programe în anul 2014
Domnule Ministru,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prevede la art. 58 alin. (1) lit. b) faptul că Direcţia Generală pentru IMM are
atribuţii de coordonare şi control în ceea ce priveşte “fundamentarea, elaborarea, gestionarea şi implementarea
programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la
bugetul de stat, derulate la nivel local prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi
cooperaţie.”
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 programele de
stimulare şi încurajare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ce au fost fundamentate, elaborate şi
gestionate de către Direcţia Generală pentru IMM, precum şi lista întreprinderilor mici şi mijlocii ce au beneficiat de
aceste programe în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Sistemul informatic utilizat pentru colectarea datelor cu privire la achiziţiile efectuate de către autorităţile
publice locale şi judeţene
Domnule Ministru,
Ministerul Finanţelor Publice realizează, prin intermediul serviciilor şi compartimentelor specializate,
precum şi prin intermediul instituţiilor aflate în subordine, colectarea datelor cu privire la toate achiziţiile efectuate de
către autorităţile publice locale şi judeţene.
Dată fiind această atribuţie a Ministerului Finanţelor Publice, vă rog să îmi comunicaţi care este sistemul
informatic utilizat pentru colectarea acestor informaţii.
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Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Condiţiile necesare în vederea acordării unui drept de exclusivitate şi numirea serviciilor publice pentru
desfăşurarea cărora poate fi necesară exclusivitatea.
Domnule Ministru,
Art. 10 alin. 2 din Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, prevede că
“Reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice poate face obiectul unei înţelegeri privind acordarea unui drept de
exclusivitate numai dacă un astfel de drept este necesar pentru desfăşurarea unui serviciu public. Validitatea
motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv este reexaminată periodic şi, în orice caz, o dată la 3 ani.’’
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care sunt condiţiile necesare a fi îndeplinite în vederea acordării
unui drept de exclusivitate,care sunt serviciile publice pentru desfăşurarea cărora poate fi necesară exclusivitatea,
precum şi lista beneficiarilor acestui drept de exclusivitate, pentru anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Condiţiile pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare şi modalitatea de acces a
informaţiilor referitoare la persoanele de contact şi a punctelor de informare.
Domnule Ministru,
Art. 9 din Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice prevede că “Instituţiile
publice trebuie să asigure condiţii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special
prin elaborarea de liste şi directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente
destinate reutilizării, precum şi prin numirea unor persoane de contact şi indicarea unor puncte de informare.’’
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care este modalitatea concretă prin care s-a realizat facilitarea
accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, precum şi lista persoanelor de contact şi a punctelor de
informare.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Oportunitatea simplificării procedurii prezentă în art. 6. din Legea nr.109/2007 privind reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice
Domnule Ministru,
Potrivit art. 6 din Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, procedura
necesara a fi îndeplinită în vederea obţinerii informaţiilor din instituţiile publice este una complicată şi care necesită o
perioadă mult prea mare de timp în vederea soluţionării cererilor formulate.
Aceasta perioadă îndelungată poate, de multe ori, să îngreuneze activitatea entităţilor care intenţionează să
reutilizeze aceste documente.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi opinia dumneavoastră cu privire la oportunitatea simplificării procedurii
greoaie prezentă în art. 6.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Perioada de transmitere a motivării cu privire la prezentarea parţială a informaţiilor solicitate pentru
reutilizare
Domnule Ministru,
Potrivit art. 6 alin. 4 din Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, “în
vederea reutilizării, informaţiile pot fi puse la dispoziţia solicitantului integral sau parţial; în cazul prezentării lor
parţiale se va face şi o motivare asupra acestei decizii.”. Cu toate acestea, textul de lege nu prevede un termen clar în
care trebuie comunicată această motivare.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care este perioada în care se va transmite motivarea cu privire la
prezentarea parţială a informaţiilor solicitate pentru reutilizare.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Alte atribuţii îndeplinite de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
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. 59 alin. (1) lit. a) faptul că Direcţia
Generală pentru IMM îndeplineşte atribuţia de coordonare prin “întreprinderea unor acţiuni privind promovarea,
comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate de la
bugetul de stat”.
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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 acţiunilor privind
promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor
finanţate de la bugetul de stat derulate în anul 2014, precum şi rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Alte atribuţii îndeplinite de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
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. (7) faptul că Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii “îndeplineşte orice alte atribuţii
stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului economiei, comerţului şi
mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este
parte.”.
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 celelalte atribuţii
stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului economiei, comerţului şi
mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este
parte, precum şi modalitatea în care aceste atribuţii au fost îndeplinite în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Alte atribuţii îndeplinite de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
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. 59 alin. (1) lit. a) faptul că Direcţia
Generală pentru IMM îndeplineşte atribuţia de coordonare prin “aplicarea în practica naţională a celor 10 principii ale
documentului strategic european Small Business Act”.
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 este modalitatea
concretă în care s-a realizat aplicarea în practica naţională a celor 10 principii ale documentului strategic european
Small Business Act, precum şi rezultatele acesteia în anul 2014.
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Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Alte atribuţii îndeplinite de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi
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. (5) faptul că “În exercitarea
atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile
administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
persoane juridice sau fizice.”.
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 este modalitatea
concretă în care s-a realizat această colaborare, precum şi rezultatele acesteia în anul 2014.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice
Motivarea art.63 din OUG 47/2015
Stimate domnule Ministru ,
Vă rog să-mi transmiteţi, în scris, motivarea art.63 din OUG 47/2015 care aplică reguli de salarizare
discriminatorii între salariaţii Ministerului de Finanţe.
Vă mulţumesc.
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne
Măsuri urgente pentru prevenţie
Stimate domnule Viceprim-Ministru,
Legea nr 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor prevede la articolul 2: „Apărarea împotriva
incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe,
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în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi
juridice aflate pe teritoriul României”; Art. 3, aliniat 1 din aceeaşi lege prevede: „Coordonarea, controlul şi
acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local
prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti”. Tragicul eveniment de vineri 30
octombrie nu este primul de acest gen.
Mai mult, unul dintre acţionarii SC Colectiv SRL a mai fost implicat în două incendii (ultramediatizate) ale
unor cluburi pe care le patrona, iar pe 28 noiembrie 2014, chiar în clădirea în care se află clubul Colectiv a avut loc
un incendiu de proporţii, fără victime, din fericire.
Ţinând cont de toate aceste aspecte şi de numeroasele nereguli şi încălcări ale legislaţiei dezvăluite de presă
legat de modul în care s-au dat autorizaţii de funcţionare, de condiţiile total improprii ale locaţiei clubului respectiv,
vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
Aţi demarat o anchetă internă la nivel de minister privind modul în care a acţionat IGSU în ultimii doi ani?
2.
Dacă răspunsul este negativ, atunci intenţionaţi să demaraţi o astfel de anchetă?
3.
Ce măsuri veţi lua în privinţa factorilor responsabili cu activitatea de control în cazul în care se va constata că
nu şi-au făcut datoria?
4.
Ce măsuri intenţionaţi să luaţi pentru a preveni tragedii de genul celei de la clubul Colectiv?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Mihai Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice
Măsuri ferme pe tematica prevenirii incendiilor în instituţiile de învăţământ
Domnule Ministru,
Ca urmare a tragediei de la clubul "Colectiv", tragedie care a fost posibilă şi deoarece mai multe instituţii cu
răspundere în domeniul avizării şi funcţionării, inclusiv din punct de vedere PSI, pentru localurile publice, nu şi-au
făcut treaba , se pune în mod firesc întrebarea în ce măsura instituţiile de învăţământ dispun de dotările şi de
structura necesară astfel încât în cazul nefericit al izbucnirii unui incendiu, urmările să fie cât mai reduse iar
pierderile de vieţi umane, evitate?
Ca urmare a celor de mai sus, vă solicit, domnule Ministru, să răspuneţi la următoarele întrebări:
1. Câte instituţii de învăţământ din sistemul preuniversitar nu au aviz de funcţionare din cauza deficienţelor din
domeniul PSI?
2. Dintre şcolile şi liceele cu aviz de funcţionare, asupra câtor instituţii au fost operate controale din partea
inspectoratelor şcolare judeţene, pentru a se verifica dacă avizele PSI sunt sau nu acoperite de realitate?
3. Există o situaţie sintetică, la nivelul ministerului pe care cu onor îl conduceţi, asupra numărului de şcoli în care, pe
parcursul acestui an şcolar, au fost efectuate exerciţii de evacuare în caz de incendiu? Dacă o asemenea situaţie
există, putem afla o evaluare făcută de către MECȘ asupra statisticii respective, şi care este această evaluare?
Sperând că veţi înţelege caracterul de urgenţă a unor măsuri ferme pe tematica prevenirii incendiilor, aştept
răspuns în scris.
Deputat
Radu Zlati
***
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Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe
Implementarea în România a Strategiei Uniunii Europene privind Zona Dunării
Stimate Domnule Ministru,
În contextul desfăşurării la Ulm a ediţiei a patra a formului anual al Strategiei Uniunii Europene privind Zona
Dunării (EUSDR), România a afirmat necesitatea unei colaborări din ce în ce mai strânse între statele riverane
Dunării, care au interese economice şi politice comune. În acest sens, diplomaţia românească trebuie să caute soluţii
practice pentru implementarea unor parteneriate cu celelalte state riverane ale Dunării.
Având în vedere că România a fost, alături de Austria, stat iniţiator al EUDSR (instrument politic şi
economic care aduce împreună nouă state membre ale Uniunii Europene şi cinci state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene), politica externă românească a fost bazată întotdeauna pe afirmarea necesităţii trecerii la o
implementare cât mai rapidă a obiectivelor Strategiei.
Pentru aceasta, este necesară o politică naţională coerentă, bine articulată şi gândită pe termen mediu şi lung. Mai
mult, implementarea la nivel naţional a obiectivelor EUDSR trebuie să aibă în vedere o strânsa colaborare cu
instituţiile europene şi cu toate statele membre ale acestui instrument. Sunt necesare, atât un efort politic şi legislativ
naţional, cât şi un efort diplomatic.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Care este mecanismul politic şi legislativ prin care Ministerul Afacerilor Externe îşi propune să
implementeze în România obiectivele Strategiei Uniunii Europene privind Zona Dunării?
2.
Care este politica pe termen lung a României cu privire la implicarea în relaţii bilaterale şi multilaterale cu
statele riverane Dunării?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii
Serviciile private de ambulanţă, o soluţie pentru eficientizarea sistemului de sănătate din România
Stimate Domnule Ministru,
Funcţionarea sistemului de sănătate reprezintă un element esenţial pentru asigurarea unui standard de viaţă
decent pentru populaţia României. În acest sens, în cazurile grave, intervenţia rapidă şi bine dotată a serviciilor de
ambulanţă este obligatorie.
Serviciile private de asistenţă medicală de urgenţă sunt reglementate prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii. Cu toate acestea, numărul de firme care să desfăşoare activităţi de această natură este în
continuare mic, în special în provincie. Putem vorbi de un cvasi-monopol al statului în această privinţă.
Consider că eficientizarea procedurilor prin care persoanele juridice pot oferi servicii de asistenţă medicală
de urgenţă, prin asigurarea unei competiţii libere, cu respectarea normelor şi reglementărilor în vigoare, reprezintă o
soluţie pentru a creşte nivelul calităţii în sistemul de sănătate din România.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.
Are Ministerul Sănătăţii în plan iniţierea unui proiect legislativ prin care să reglementeze într-o manieră mai
eficientă funcţionarea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă?
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2.
Care sunt strategiile pe care le are în vedere Ministerul Sănătăţii pentru eficientizarea funcţionării serviciilor
de asistenţă medicală de urgenţă? Reprezintă serviciile private o soluţie pe care Ministerul Sănătăţii o are în vedere?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Despăgubirile acordate fermierilor
Domnule Ministru,
Seceta din vara acestui an a produs pagube însemnate producătorilor agricoli. Pentru acoperirea pierderilor
suferite de aceştia, de la bugetul statului, prin intermediul bugetului Ministerului Agriculturii, urmau să se plătească
despăgubiri fermierilor afectaţi.
Domnule Ministru, recent, aţi prezentat situaţia cererilor de despăgubire şi valoarea la care se ridică acestea.
Potrivit declaraţiilor dumneavoastră, vor primi despăgubiri 173.524 agricultori, inclusiv societăţi comerciale, ce
acoperă aproximativ 1,6 milioane de hectare afectate de secetă.
La începutul săptămânii trecute, aţi declarat că, la rectificarea bugetară, Ministerul Agriculturii va primi 640
milioane de lei pentru achitarea despăgubirilor. La rectificarea din octombrie 2015, suma alocată pentru acestea a
scăzut la 300 milioane lei. În aceste condiţii, vă solicit să-mi comunicaţi:
1. Care este motivul pentru care a scăzut valoarea acordată pentru despăgubiri?
2. Dacă nivelul despăgubirilor ar fi trebuit să fie de 640 milioane de lei, cum se va împărţi suma către cei afectaţi de
secetă?
3. Se menţine necesarul de despăgubire la 640 milioane de lei sau va scădea la cele 300 milioane, alocate la
rectificarea bugetară din octombrie 2015?
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Modul de aplicare a OUG nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
Domnule Ministru,
Guvernul a promovat OUG nr. 45/2015, prin care fermierii care au înregistrat pierderi din cauza secetei vor fi
despăgubiţi de la bugetul de stat. Potrivit actului normativ, la baza calculării sumelor pentru despăgubiri stau
procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor emise de primării.
Fermieri din judeţul Botoşani mi-au atras atenţia că, în final, gradul de afectare înregistrat de o exploataţie
agricolă diferă de ceea ce este înscris în procesele verbale de constatare. Concret, este vorba de producătorii de soia
din judeţ care au primit procese verbale de constatare unde s-a constatat calamitarea în proporţie de 70-100% a
culturilor de soia, pentru că verificările s-au efectuat în perioada de vegetaţie a culturii. Cu toată seceta, fermierii au
obţinut recoltă de soia, mult diminuată din cauza secetei, dar cultura nu a fost distrusă în totalitate.
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În cererile de despăgubire, OUG nr. 45/2015 nu permite schimbarea procentului de calamitate, chiar dacă
fermierii ar solicita mai puţin, ei trebuind să ceară compensaţii în limitele stabilite de primării, prin procesele verbale
de constatare. Fermierii susţin că, dacă respectă prevederile ordonanţei, dar procentul de calamitate real este mai mic
decât cel transmis de primării prin procese verbale, vor fi nevoiţi să returneze banii primiţi, plus penalităţile şi
dobânzile aferente.
În aceste condiţii, vă rog să precizaţi:
1. Cum trebuie să procedeze un fermier afectat de secetă, potenţial beneficiar al despăgubirilor, în cazul în care
procentul de calamitate final este diferit faţă de cel înscris în procesele verbale de constatare emis de primării? Cum
va trebui să completeze solicitarea de despăgubire?
2. Se pune problema modificării şi completării OUG nr. 45/2015 pentru reflectarea realităţii?
3. Având în vedere termenul scurt de depunere a cererilor de despăgubire, finalul lunii noiembrie 2015, ce măsuri
provizorii preconizaţi pentru ca fermierii să poată beneficia de sprijinul anunţat, dar fără să fie penalizaţi din cauza
lacunelor legislative?
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Deputat
Costel Şoptică
***

