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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 1 februarie

Plenul Camera Deputaţilor a ales, luni, 1 februarie, prin vot secret cu bile (203 voturi pentru, 28 împotrivă)
componenţa Biroului permanent pentru prima sesiune ordinară a anului 2016.
Astfel, au fost aleşi:
- Vicepreşedinţi: Rodica Nassar, Florin Iordache, Petru Gabriel Vlase (Grupul parlamentar al PSD) şi
Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL);
- Secretari: Ion Marcel Ciolacu (Grupul parlamentar al PSD), Cristian Buican (Grupul parlamentar al
PNL), Laurenţiu Chirvăsuţă (Grupul parlamentar al UNPR) şi Nicolae Mircovici (Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale);
- Chestori: Mircea Gheorghe Drăghici şi Marian Neacşu (Grupul parlamentar al PSD), George Ionescu şi
Ionel Palăr (Grupul parlamentar al PNL).
Au fost desemnaţi, de asemenea, liderii grupurilor parlamentare după cum urmează: Florin Pâslaru (Grupul
parlamentar al PSD), Eugen Nicolăescu (Grupul parlamentar al PNL), Ion Răducanu (Grupul parlamentar al UNPR),
Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Mate Andras (Grupul parlamentar al UDMR) şi
Bogdan Ciucă (Grupul parlamentar al ALDE).
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a anunţat că domnul deputat Gheorghe Udrişte a părăsit
Grupul parlamentar al PNL devenind, de la 1 februarie, deputat neafiliat.

***

Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 3 februarie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 3 februarie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 1/2016) (226
voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2
lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 546/2015) – lege ordinară (266
voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri);
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PL-x 323/2014) – lege ordinară (276 voturi pentru, 2 abţineri);
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa
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5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme (PL-x 57/2015) – lege
ordinară (277 voturi pentru, 1 abţinere);
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile (PL-x 687/2015) – lege ordinară (286
voturi pentru, 1 abţinere);
Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
(Pl-x 772/2015) – lege ordinară (283 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere);
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de
aplicare a acesteia (PL-x 660/2015) – lege ordinară (291 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri);
Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului (Plx 817/2015) – lege ordinară (204 voturi pentru, 16 împotrivă, 63 abţineri);
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activităţii de
inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine
şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora (PL-x 662/2015) – lege ordinară (285 voturi pentru, 2
împotrivă, 1 abţinere);
Proiectul de Lege pentru modificarea 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 (PL-x 368/2015) – lege ordinară (289 voturi pentru, 1 abţinere);
Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică (PL-x
514/2014) – lege organică (283 voturi pentru, 4 abţineri);
Proiectul de Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi
muniţii în sistemul administraţiei penitenciare (PL-x 610/2015) – lege organică (288 voturi pentru, 1
împotrivă, 3 abţineri);
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea
Serviciului de Informații Externe (Pl-x 773/2015) – lege organică (281 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri).
În cazul acestei propuneri legislative, deputaţii au adoptat raportul de respingere formulat de Comisia pentru
apărare.

Camera Deputaţilor a luat act de Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi
pentru petiţii pe semestrul I al anului 2015.
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte
de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi
pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013) - lege
organică;
2. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenţei României (Pl-x
616/2013) - lege organică;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 362/2013) - lege organică.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 5 februarie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

825

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

8

1) Dezbătute

12
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

11

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

12
1
11
0
0
0
814
227
556
22

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

9

3) Desesizări

1

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

5
4
1

Cele 12 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
6 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
6 propuneri legislative
* În anul 2015 au fost promulgate 15 legi, din inţiativele legislative adoptate în sesiunea septembriedecembrie 2015.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa de miercuri, 3 februarie

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

223
223

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
12

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

11

- votate
din care: - înaintate la Senat
- la promulgare
- respinse definitiv
- la vot final
Retrimise la comisii

▪ Cele 12 iniţiative legislative votate privesc:
6 proiecte de legi initiate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
6 propuneri legislative

12
1
11
0
0
3
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 1 – 5 februarie 2016

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

1.

PL-x 546/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2015 pentru
modificarea art.2 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură

2.

PL-x 323/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

3.

PL-x 57/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2014 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de
autoturisme

4.

PL-x 514/2014 - Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică

5.

PL-x 687/2015 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 30/2015 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

6.

Pl-x 772/2015 – Lege pentru completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat
de interes local

7.

PL-x 660/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

8.

PL-x 610/2015 - Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile
cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

9.

Pl-x 817/2015 - Lege pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua
bărbatului

10.

PL-x 662/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea
activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a
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carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
11.

PL-x 368/2015 - Lege pentru modificarea 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

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

Pl-x nr. 773/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1998
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
Se comunică respingerea
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E. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 5 februarie 2016)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 22 avize.
Cele 19 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

9
10

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

3
0
16

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 542 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care
suplimentar.

71 pentru raport

II. De la începutul actualei legislaturi

Comisiile parlamentare au întocmit 2448 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul

În anul

În anul

2013

2014

2015

În anul
2016



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

566

583

798

21



rapoarte suplimentare

134

107

95

2



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

0

771

725

929

23

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 1 - 5 februarie 2016
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.739/2015

Plx.547/2014

PLx.856/2015

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de
Guvern
actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, adoptat de
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de
Senat
instituţie publică implicată

02.02.2016

Raport de adoptare
(725/RS din
04.02.2016)

14 parlam.
respinsă
de Senat

02.02.2015

Raport de respingere
(16/R din 04.02.2016)

Guvern

02.02.2016

Raport de adoptare
(17/R din 04.02.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
Guvern
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
adoptat de
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii
Senat
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 - raport comun
cu comisia pentru mediu

22.12.2015

Raport de respingere
(4/R din 02.02.2016)

Denumirea proiectului

Propunere legislativă "Legea antreprenorului social"
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea
Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către
Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi
Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către
România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.177/2009

Denumirea proiectului

2

3

Plx.650/2015

PLx.742/2015

Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei
suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
51 parlam.
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla
respinsă
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului
de Senat
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" –
raport comun cu comisia juridică
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 2 parlam.
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare adoptat de
Senat
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport
comun cu comisia pentru învă ământ

27.10.2015

Raport de respingere
(13/R din 03.02.2016)

08.12.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(14/R din 04.02.2016)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.275/2013

Plx.629/2013

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrative-teritoriale – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

17.12.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(5/R din 02.02.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

20 parlam.
respinsă
de Senat

02.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(15/R din 04.02.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
Guvern
a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
adoptat de
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii
Senat
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 - raport comun
cu comisia pentru agricultură

10.11.2015

Raport de respingere
(4/R din 02.02.2016)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.177/2009

Denumirea proiectului

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.624/2015

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

7 parlam.
respinsă
de Senat

02.02.2016

Raport de respingere
(18/R din 04.02.2016)

Plx.758/2015

Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

1 parlam.
respinsă
de Senat

02.02.2016

Raport de respingere
(19/R din 04.02.2016)

15 parlam.
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în
adoptat de
România
Senat

02.02.2016

Raport de adoptare
(20/R din 04.02.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.767/2015

Plx.881/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii

8 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.820/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei
57 parlam.
Naţionale nr.1/2011

02.02.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(10/R din 03.02.2016)

Plx.822/2015

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

02.02.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(11/R din 03.02.2016)

Plx.823/2015

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

02.02.2015

Raport de respingere
(12/R din 03.02.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 2 parlam.
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice adoptat de
Senat
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare

24.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(14/R din 04.02.2016)

PLx.742/2015

din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport
comun cu comisia pentru agricultură

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.806/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504
din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura
75 parlam.
informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi
tehnologic

Data
dezbaterii

Observaţii

02.02.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(21/R din 05.02.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.275/2013

Plx.255/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor
administrative-teritoriale – raport comun cu comisia pentru
administra ie

Guvern
adoptat de
Senat

23.11.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(5/R din 02.02.2016)

Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei 21 parlam.
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al respinsă
altor acte normative
de Senat

27.01.2016

Raport de respingere
(6/R din 02.02.2016)

Plx.868/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

1 parlam.
respinsă
de Senat

27.01.2016

Raport de respingere
(7/R din 02.02.2016)

Plx.870/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

2 parlam.
respinsă
de Senat

27.01.2016

Raport de respingere
(8/R din 02.02.2016)

Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei
51 parlam.
suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
respinsă
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla
de Senat
de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului
Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru

27.01.2016

Raport de respingere
(13/R din 03.02.2016)

Plx.650/2015

realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" –
raport comun cu comisia pentru agricultură

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx. 773/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii
Externe

1 parlam.

02.02.2016

Raport de respingere
(9/R din 02.02.2016)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal

 Declaraţii politice

Să lăsăm Curtea Constituţională să decidă în privinţa alegerii primarilor în două tururi de scrutin
Tuturor celor care susţin că PNL abia acum, la începutul anului 2016, a repus în discuţie alegerea primarilor
în două tururi de scrutin, mă văd obligat să le spun că realitatea este cu totul alta. Pe 23 septembrie 2015, un grup de
108 de senatori şi deputaţi PNL au înregistrat o iniţiativă legislativă privind alegerea primarilor în două tururi de
scrutin. Această iniţiativă legislativă a avut raport favorabil din partea Comisiei juridice a Senatului, dar ajungând în
plen, în a doua decadă a lunii decembrie, a fost retrimisă la propunerea PSD la comisie, unde a primit de această dată
raport negativ şi, în mod normal ar trebui să reintre pe ordinea de zi a plenului. Este deci imposibil ca unii
reprezentanţi ai PSD, ALDE şi UNPR să susţină, pe mai multe canale de comunicare că nu există o astfel de iniţiativă
legisltivă.
Ţinând cont de faptul că există în proceduri finale la Senat (L/612/2015), cerem tuturor partidelor să accepte
procedura de urgenţă în cazul acestei iniţiative legislative și să nu o mai blocheze în Senat. Ţinând cont că există şi
raport suplimentar pentru această iniţiativă legislativă – nu contează în acest moment că este de respingere, plenul
fiind suveran, iar Camera Deputaţilor este cameră decizională – PNL insistă trecerea pe ordinea de zi a Senatului a
L/612/2015 şi dezvatere în procedură de urgenţă. Dezbaterea publică privind sistemul alegerii primarilor în două
tururi de scrutin a fost amplă, aproape toate partidele politice din România s-au pronunţat pentru această variantă, iar
la nivelul electoratului, procentul celor care vor alegeri în două tururi este foarte mare.
Există poziţii diferite în privinţa aplicării alegerii primarilor în două tururi de scrutin la alegerile locale din
2016. PNL nu a depistat niciun impediment de ordin constituţional. Dar, pentru că aşa este corect, când sunt poziţii în
divergenţă, să lăsăm Curtea Constituţională să se pronunţe. PNL chiar propune noastră să facilităm adoptarea urgenţă
a legii și să lăsăm Curtea Constituţională să decidă dacă poate sau nu poate fi aplicată la alegerile din acest an. PSD
va avea ocazia să se adreseze în acest sens Curţii Constituţionale, la finalizarea parcursului legislativ. Aceasta este
calea onestă, corectă și normală pentru care PNL insistă.
Deputat
Mircea Cazan
***
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Unii primari transformă bugetul public în buget electoral propriu, iar votul într-un singur tur încurajează
acest comportament
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În această perioadă se dezbat bugetele primăriilor din ţară și putem vedea, cu această ocazie, cât de mult se
gândesc primarii să folosească bugetul comunităţii în folosul electoral propriu.
Viceprimarul Iașiului cu atribuţii de primar, Mihai Chirica, și-a permis să propună un buget pe 2016 care se
confundă mai mult cu un plan de campanie electorală decât cu ceea ce ar trebui să reprezinte cea mai importantă
acţiune a oricărui primar responsabil. Bugetul ar trebui să ne arate viziunea primarului pentru dezvoltarea orașului,
să reflecte nevoile imediate ale orașului și ale cetăţenilor. În schimb, domnul Chirica ne propune acţiuni clare de
campanie electorală pe banii contribuabilor.
Vă pot da câteva exemple concrete: după trei ani în care nu au fost alocate deloc fonduri atât de necesare
pentru repararea de trotuare sau a spaţiilor de joacă, în acest an sunt alocate deodată procente foarte bani din bugetul
de investiţii. Din cei patru ani de zile de la ultimele alegeri, doar în timpul campaniei electorale se va lucra intens
printre blocuri, astfel încât cetăţenii să creadă că primăria se gândește la ei. Desigur, nu putea lipsi divertismentul,
astfel încât primăria va organiza un concert cu o mare vedetă internaţională fix în timpul campaniei electorale. Nu
lipsește din buget nici oferirea de sarmale, fasole cu cârnaţi sau plăcinte la diverse sărbători, lucru care pare a fi
singura viziune a domnului Chirica pentru Iași și care ne-a adus o nedorită faimă în ţară.
Cel mai grav mi se pare faptul că primarul interimar a alocat un buget pentru fondul de rezervă de 10 ori mai
mare decât în anii anteriori. Destinaţia acestor fonduri este cunoscută de fapt încă de acum, doar de primarul
interimar, care este și candidat la primărie.
În încercarea disperată de a rămâne în fruntea primăriei, unii primari uită complet de nevoile comunităţii, de
programe de dezvoltare și folosesc bugetul în folos propriu. Eu v-am dat exemplul Iașiului, dar sunt convins că vom
găsi multe alte exemple în ţară. Cu toată nevoia de a încuraja autonomia locală, consider că ar trebui legiferate
anumite marje care să nu permită primarilor să folosească capitole din bugetul local după bunul plac.
Sunt convins că nu mulţi cetăţeni se vor lăsa înșelaţi de astfel de metode folosite de primari care știu că nu
au un suport public prea mare și care nu au niciun fel de viziune asupra viitorului comunităţii pe care au ajuns să o
conducă. Dar în condiţiile în care există un singur tur de alegeri la primărie, unii primarii în funcţie se pot folosi de
aceste metode pentru a câștiga cu 30-35% din voturi.
Majoritatea cetăţenilor nemulţumiţi de activitatea primarilor, chiar revoltaţi de pomenile electorale, nu va
avea niciun cuvânt de spus în alegerea primarului. Dacă rămâne un singur tur de alegeri la primărie, astfel de primari
care fac mai mult rău în orașele sau cumunele lor, vor rămâne în continuare la conducere și vor ţine în loc
dezvoltarea comunităţilor locale. Iar cetăţenii vor trebui să suporte consecinţele acestui sistem incorect și
nereprezentativ pentru încă patru ani, cel puţin.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,
Deputat
Anton Doboş
***
Alegerile locale în două tururi de scrutin, prioritate pentru agenda politică a PNL
Dragi colegi,
Astăzi, 04 februarie, este prima declaraţie politică pe care o susţin în 2016, prilej cu care doresc să vă urez un
2016 mai bun, în care să fim mai cumpătaţi şi uniţi în edificarea unor proiecte şi programe care să conteze pentru
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România. În acelaşi timp 2016 este anul provocărilor atât din perspectivă externă cât şi internă. România, şi aici fac
referire directă la întregul eşichier politic, trebuie să dea dovadă de maturitate în acţiunile pe care la va desfăşura.
În plan extern, prioritatea numărul unu a României este Republica Moldova. Statul român trebuie să-şi
sporească atenţia şi să-şi intensifice eforturile pentru ca fraţii noştrii de peste Prut să urmeze calea pro-europeană.
România îşi va asuma, aşa cum a făcut-o întotdeauna, rolul de avocat pledant pentru ca Republica Moldova să se
îndrepte în direcţia europeană. Pe lângă această problemă sensibilă, se mai adaugă şi altele, la fel de sensibile cum ar
fi ascensiunea Daesh în Siria şi Irak, problema spinoasă a migranţilor şi alte evenimente care nu este cazul a fi
enumerate aici şi acum. Va fi nevoie de multă efervescenţă politică pentru a face faţă provocărilor de ordin geopolitic
şi geostrategic şi cred că PNL are instrumentele necesare să aibă o atitudine verticală în faţa acestor determinări de
ordin politico-strategic.
În plan intern, agenda PNL se va concentra preponderent pe acţiuni politice ca alegerile locale să se
desfăşoare în două tururi de scrutin. PNL este susţinătorul unui astfel de demers, ocazie cu care l-a reiterat şi în
cadrul convorbirilor cu Primul-ministru al României. Chiar dacă Domnia Sa a făcut o derobare de la a-şi asuma
această responsabilitate, votul în două tururi fiind perceput în toate mediile de informare ca o „dispută” între primele
două partide din România, asta nu va constitui un impediment în acţiunile PNL pentru implementarea acestui proiect.
Ceea ce vreau să vă transmit este că aceasta cauză pentru care pledăm nu este în interesul PNL, ţine mai
degrabă de un principiu fundamental al democraţiei, care ar eluda un mecanism democratic indispensabil ţării noastre
anume, reprezentativitatea, legitimitatea şi suportul celor aleşi. Alterarea exerciţiului democratic ar mări
discrepanţele dintre societatea civilă şi Parlament, deja aflate la un nivel ridicat.
PNL va încerca prin toate căile posibile să ofere românilor posibilitatea unui vot corect. Mai mult decât atât,
consider că PNL este singurul partid politic care îşi asumă acest lucru. Este o dovadă în plus că PNL este un partid
politic guvernat de principii şi va milita ca drepturile cetăţenilor să fie respectate.
Construirea unor imagini blurate ale PNL în acest proces sunt nejustificate. Vom adopta o poziţie fermă, ca
de fiecare dată, ca democraţia, un bun naţional să nu fie lezată.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***

 Interpelări
Adresată: doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
domnului Crăciunescu Adam, Director General al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA
De către: deputat Andreea Maria Paul
Obiectul interpelării: Defrişările din zona Tarna Băi, judeţul Satu Mare
Domnule Ministru,
Domnule Director,
Supun atenţiei dumneavoastră interpelarea nr.2559B din data 24-11-2015 la care nu am primit răspuns.
Revin asupra problemei ridicate şi vă retrimit mai jos textul interpelării:
“Direcţia Silvică Satu Mare a scos la licitaţie, în urmă cu 3 săptămâni, un parchet în zona Tarna Băi unde se
află Capela romano-catolică Sf. Ana datând din anul 1867, aleea cu tei seculari- monument al naturii de interes local,
izvor cu ape minerale. Practic, o zonă pe care primăria dorea să o dezvolte ca obiectiv turistic.
Licitaţia a fost
câştigată de un agent economic din Maramureş care a decis în schimb defrişarea acestei zone.
În 2013, comuna Tarna Mare, prin doamna Primar Mariana Monica Sobius, a depus o reclamaţie privind
unele neconformităţi faţă de procesul de certificare de către Ocolul Silvic Livada din judeţul Satu Mare. Aceasta a
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rămas fără soluţionare, drept urmare primăria a acţionat în instanţă Ocolul Silvic Livada. Soluţionarea în instanţă este
programată pentru data de 24 noiembrie şi riscă să fie prea târziu pentru pădurile din Tarna Băi.
Vă rog frumos să investigaţi problema defrişărilor abuzive din zonă, să vă implicaţi în salvarea pădurilor de
la Tarna Băi şi să ne comunicaţi poziţia dvs faţă de această problemă.”
Solicit răspuns în scris.
***
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Andreea Maria Paul
Obiectul interpelării: Reînnoirea netransparentă a mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al
EXIMBANK S.A în luna octombrie 2015, cu un an înaintea expirării mandatului actual
Stimată doamnă ministru,
În urma răspunsului primit la întrebarea parlamentară nr. 8494A privind „Reînnoirea netransparentă a
mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al EXIMBANK S.A în luna octombrie 2015, cu un an înaintea
expirării mandatului actual”, din data de 12 noiembrie 2015, semnat de către domnul Secretar de Stat Attila Gyorgy
şi transmis în data de 16 decembrie 2015, revenim în atenţia dvs. cu următoarele precizări:
1)
Reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor EximBank SA, prin mandatul lor
concretizat în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1319/08.10.2015, nu au respectat prevederile Legii nr.
96/2000.
Legea privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export Import a României EXIMBANK S.A., prevede:
Art.3 al(2) “EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile
legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor,
precum şi cu statutul propriu.”
Art.6 al(2) “În cazul descompletării consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe
funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”
De asemenea, simultan cu imperativitatea alinierii la noile prevederi legale aplicabile, cuprinse în Legea
29/2015, există obligaţia respectării prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 96/2000.
2) Legea nr. 29/2015 completează dispoziţiile art.107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 cu alineatul 2^1 care prevede "În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele
consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii
de credit”.
Având în vedere prevederile enunţate, reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Banca
de Export Import a României EximBank S.A. aveau obligaţia de a înlocui doar preşedintele Consiliului de
Administraţie, în condiţiile în care îndeplinea şi funcţia de director general, ceilalţi membri ai Consiliului de
Administraţie nu erau vizaţi.
Ca urmare a celor prezentate, vă adresăm rugămintea de a dispune măsuri pentru reanalizarea legalităţii
emiterii Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1319/08.10.2015.
3)
Avem informaţia potrivit căreia Nota de Fundamentare care a stat la baza emiterii Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 1319/08.10.2015 nu a fost avizată de reprezentanţii Direcţiei Juridice din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice.
Aşadar, având în vedere cele expuse, vă rugăm să ne comunicaţi veridicitatea informaţiei deţinute şi care este
punctul dvs. de vedere în această chestiune.
Solicit răspunsul în scris punctual pentru fiecare dintre cele 3 chestiuni ridicate.
Vă mulţumesc.
***
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Adresată: domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
De către : deputat Paul Dumbrăvanu
Obiectul interpelării: Efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau unui audit de siguranţă
rutieră pe tronsonul DN 1B pe raza Comunei Bucov, judeţul Prahova
Domnule Ministru,
În urma sesizărilor primite la Biroul Parlamentar din partea cetăţenilor ce au rude care locuiesc în Comuna
Bucov, Sat Chiţorani, judeţul Prahova, am constatat existenţa unei probleme majore de siguranţă a circulaţiei pe
DN1B, pe raza comunei menţionate: trecerea de pietoni de pe raza satului Chiţorani, din apropierea stadionului
„Constantin Oprea” nu este semnalizată, aşa că şoferii găsesc de cuviinţă să calce pedala de acceleraţie şi să circule în
zona cu viteze de 80 – 100 km/ oră. Această problemă a avut ca rezultat înregistrarea de-a lungul timpului a peste 60
de accidente rutiere soldate cu victime, unele dintre aceste accidente fiind mortale.
Potrivit art. 4 alin.(1) lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. din 24.09.1998 cu modificările ulterioare, Autoritatea Rutieră Română are şi atribuţia de a gestiona
„efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă,
precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de
siguranţă rutieră”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi dacă Autoritatea Rutieră Română prin Agenţia Teritorială ARR
Prahova a realizat, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare, o evaluare de
impact asupra siguranţei rutiere în zonă sau a efectuat un audit de siguranţă rutieră pe tronsonul DN 1B pe raza Com.
Bucov, precum şi, în situaţia în care le-a efectuat, rezultatele acestora.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
***
Adresată: doamnei Cristiana Paşca-Paler, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
De către : deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : soluţionarea situaţiei deşeurilor de ambalaje prin sancţionarea celor vinovaţi de
neîndeplinirea cotelor de colectare a acestora şi nu prin suprataxele impuse de autorităţile de mediu
producătorilor, care vor afecta direct consumatorii, prin creşterea preţurilor.
Doamnă Ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
În urma multiplelor petiţii şi sesizări ce mi-au fost înaintate de către reprezentanţii producătorilor din
industria alimentară, rezultă că, urmare „scandalului deşeurilor” cum a ajuns să fie cunoscută această situaţie, cei care
vor avea de suferit pentru incompetenţa şi clientelismul de care suferă şi domeniul reciclării ambalajelor în România,
vor fi tot consumatorii şi firmele oneste, care încearcă să-şi desfăşoare în mod corect activitatea, să păstreze locurile
de muncă ale oamenilor şi să-şi plătească cinstit taxele datorate statului.
Legislaţia prin care neatingerea ţintelor de colectare atrage plata de contribuţii de 2 lei/kg de ambalaje de
către producători este, într-adevăr, europeană însă aplicarea ei, ca şi nivelul excesiv al suprataxei sunt pur româneşti
(aceeaşi taxă în Bulgaria, de exemplu, este echivalentul a 0,3 lei-kg).
În această situaţie s-a ajuns prin incapacitatea Ministerului Mediului şi a instituţiilor din subordinea lui,
respectiv Fondul de Mediu, de a gestiona corect reciclarea deşeurilor şi de a verifica activitatea operatorilor licenţiaţi,
care, conform procurorilor, comportă foarte multe aspecte ilegale.
Efectul va fi, după cum subliniază producătorii, un lanţ de falimente şi o explozie a preţurilor –
scumpiri imediate, de până la 30% a tuturor produselor.
Vă rog, Doamnă Ministru, să luaţi cât mai rapid toate măsurile ce se impun pentru sancţionarea celor
vinovaţi şi să procedaţi la tragerea la răspundere a celor care au înfiinţat o adevărată reţea de firme de partid, „căpuşe
politice”, cele mai multe adevărate firme fantomă, care, având monopolul asupra activităţilor de reciclare a
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deşeurilor, au încasat sume foarte mari fără a desfăşura activitatea contractată, plasând acum răspunderea şi costurile
incompetenţei lor şi a autorităţilor asupra producătorilor.
În caz contrar, mă voi adresa instituţiilor abilitate, pentru investigarea şi sancţionarea aspectelor penale
implicate.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie
***
Adresată: domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării:Necesitatea reglementării prin acte normative a tarifelor, termenelor şi metodologiilor
pentru întocmirea documentaţiei necesare emiterii autorizaţiilor/avizelor de securitate la incendiu, pentru a
asigura ocrotirea vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor, prin intrarea în legalitate a tuturor proprietarilor de spaţii şi
clădiri supuse autorizării printr-o procedură simplă, eficientă şi care să nu presupună costuri
Domnule ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
După cum vă este, desigur, cunoscut, incendiul din Clubul „Colectiv” a determinat o analiză atentă asupra
modului în care este ocrotită viaţa şi sănătatea cetăţenilor din România sub aspectul verificării securităţii la incendiu.
Pe fondul dorinţei fireşti de a intra în legalitate a proprietarilor de spaţii şi clădiri supuse autorizării din
acest punct de vedere s-a structurat însă rapid o reţea de profitori, constituită din majoritatea persoanelor autorizate
pentru întocmirea documentaţiilor necesare – cei care întocmesc rapoartele privind identificarea şi evaluarea riscului
de incendiu, planurilor de intervenţii şi de evacuare etc.
Aceştia, profitând de tragicul moment „Colectiv”, speculând panica îndreptăţită şi graba cu care s-a
încercat remedierea unor deficienţe ce datează de decenii, solicită pentru serviciile lor preţuri şi tarife aberante, care
ajung la sume de 10-15.000 Euro pentru întocmirea documentaţiei pentru un singur obiectiv.
Aceste sume nu sunt cu nimic justificate de complexitatea lucrărilor, dar fac imposibilă intrarea în
legalitate pentru majoritatea celor obligaţi la obţinerea avizelor/autorizaţiilor respective, astfel încât acest „jaf la
drumul mare”, după cum s-au exprimat toţi cetăţenii ce mi-au adresat petiţii referitoare la această situaţie nu va avea
drept urmare decât perpetuarea stării de pericol şi de incertitudine, în care ne vom afla în continuare cu toţii. Am
primit astfel de sesizări şi din partea unităţilor şcolare, care, în mod evident, nu vor avea niciodată posibilitatea de a
plăti astfel de sume doar pentru elaborarea unor rapoarte şi planuri.
Pentru motivele expuse, vă rog, Domnule Ministru, să procedaţi, cu sprijinul experţilor din cadrul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, atât la verificarea aspectelor sesizate cât, mai ales, la elaborarea
de norme legislative prin care să se stabilească o procedură simplă, eficientă şi o metodologie de stabilire a tarifelor şi
preţurilor ce pot fi aplicate pentru elaborarea documentelor necesare. Consider că reglementarea prin acte normative
a acestor aspecte este absolut necesară, dat fiind interesul public pe care îl reprezintă securitatea la incendiu iar
participarea dvs. la elaborarea acestei reglementări se impune cu necesitate.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
***
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Întrebări

Adresată domnului Vasile Ciurchea , Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Întârzierile CNAS în rambursarea costurilor aferente concediilor medicale către agenţii economici
Supun atenţiei dumneavoastră problema rambursării costurilor aferente pentru concediile medicale şi vă rog
să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Câte cereri de rambursare a costurilor aferente pentru concediile medicale au fost depuse în anul 2015,
individuale şi de către agenţii economici?
2. Câte cereri de rambursare a costurilor aferente pentru concediile medicale, depuse în termenele legale, nu
au fost încă soluţionate?
3. Câte dintre acestea au termenul de soluţionare depăşit cu mai mult de 2 ani?
4. Câte dintre acestea au termenul de soluţionare depăşit cu mai mult de 1 an?
5. Care sunt cauzele acestor întârzieri grave în onorarea statului român faţă de aceşti contribuabili?
Solicit rãspuns în scris punctual pentru fiecare întrebare.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Dreptul la o locuinţă socială/
Domnului Primar General Ioan-Răzvan Sava, Primăria Municipiului Bucureşti
Supun atenţiei dumneavoastră problema tânărului Ciobanu Silviu privind dreptul la o locuinţă socială. Până
la vârsta de 20 ani, a fost plasat în sistemul de protecţie social de stat. La data de 23.10.2003, prin Hotărârea nr. 1604,
a fost externat din centrul de plasament Sf. Nicolae, sector 5, dar nu la cererea sa așa cum a fost de fapt menţionat.
În urma acestei Hotărâri, tânărul nu s-a lăsat descurajat și a făcut mai multe solicitări pentru a putea beneficia
de o locuinţă socială. În ciuda numeroaselor solicitări, pe care le menţionez mai jos, cazul nu a fost încă soluţionat:

Solicitarea nr. 41215/2004 adresată Primăriei sectorului 5;

Solicitarea nr. 1720/2010;

Solicitarea NR BRP\ vr\210 din data de 05.05.2010 adresată Primăriei Mun. București;

Solicitarea nr. 2102/20.04.2010 - C.G.M.B-D.G.A.S;

Solicitarea nr. 2076/22.01.2010 adresată Primăriei sectorului 6;

Solicitarea nr 1142170/07.03.2013 adresată Primăriei Mun. București;

Solicitarea nr 1142736/11.03.2013 adresată Primăriei Mun. București;

Solicitarea nr 1144206/14.03.2013 adresată Primăriei Mun. București;

Solicitarea nr. 7487 din data de 14.03.2013 - Registratura sectorul 5;

Solicitarea nr. 19177 din data de 15.07.2013 - Registratura sectorul 5;
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog să ne răspundeţi punctual la următoarele întrebări:
1. Cum poate fi soluţionat acest caz? În cât timp?
2. Care sunt condiţiile de eligibilitate pentru a primi o locuinţă socială?
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3. Care sunt alternativele pentru cazul prezentat?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Probleme grave la Serviciul de Ambulanţă Satu Mare, staţia Negreşti-Oaş
Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră întrebarea nr. 6582A, din data 25-03-2015 la care nu am primit răspuns.
Revin asupra problemei ridicate şi vă retrimit mai jos textul întrebării:
“Având în vedere situaţia catastrofală a întregului sistem sanitar, nu este de mirare că, astăzi, avem spitale în
care cetăţenii se îmbolnăvesc, în loc să se vindece, și nici faptul că ambulanţele au întârzieri la apel de ordinul zecilor
de minute. Din păcate, proasta gestiune a fondurilor duce la înrăutăţirea situaţiei din sistemul medical.
Acesta este și cazul Serviciului de Ambulanţă Negrești-Oaș, ce are în dotare trei mașini de ambulanţă,
parcate în două clădiri improprii pentru folosirea ca garaje pentru astfel de vehicule speciale. Acoperișurile se pot
dărâma în orice moment și riscă să distrugă mașinile de prim-ajutor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarea întrebare:
Ce măsuri veţi dispune pentru a soluţiona problema semnalată?”
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Situaţia persoanelor cu condamnare definitivă care lucrează la Poliţia de Frontieră
Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră problema persoanelor cu condamnare definitivă în instanţă care lucrează în
continuare la Poliţia de Frontieră, ce mi-a fost adusă la cunoştinţă la cabinetul parlamentar din Turţ, judeţul Satu
Mare.
Deoarece nu doresc să alimentez disensiunile personale sau intra-instituţionale, am rugămintea să ne
răspundeţi la următoarele două întrebări:
1.
Câte persoane cu condamnare definitivă lucrează, în prezent, în cadrul Poliţiei de Frontieră Satu Mare?
2.
Ce măsuri legale aveţi în vedere pentru remedierea situaţiei?
Vă rog ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată domnului Gelu Ştefan Diaconu, Președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Excesele procedurale ale ANAF care cresc sarcina birocratică a firmelor mici sau a celor nou înfiinţate
care depășesc plafonul de scutire a plăţii TVA prin Ordinul nr. 3841/2015
Domnule Președinte,
În numele diminuării evaziunii fiscale ANAF a introdus, în opinia mea, o serie de excese procedurale care
cresc sarcina birocratică a firmelor mici sau a celor nou înfiinţate care depășesc plafonul de scutire a plăţii TVA. Este
vorba despre Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088), care a fost
modificat și care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Noul formular însoţește cererea 098 și reprezintă o
declaraţie pe proprie răspundere pentru evaluarea de către ANAF a "intenţiei și a capacităţii de a desfășura activităţi
economice care implică operaţiuni din sfera TVA".
Aduc 5 critici pe care vă rog să le analizaţi atent și pentru care vă rog să-mi aduceţi argumentele privind
necesitatea acestor reglementări sau corecţiile pe care le aveţi în vedere:
1. Procedura de evaluare a ANAF a chestionarului completat din 18 întrebări de către agenţii economici este neclară,
așa că liberul arbitru al fiscului se poate transforma ușor în abuz.
2. Stranie mi se pare, totodată, solicitarea fiscului ca firmele care depășesc plafonul de scutire a plăţii TVA de
220.000 lei și urmează să devină plătitoare de TVA conform legii să li se solicite dovada că au "intenţia și
capacitatea de a desfășura activităţi economice". Însăși atingerea acestui plafon este o dovadă.
3. Nejustificată mi se pare solicitarea de către ANAF a dovezilor legate de studii ale asociaţilor și administratorilor
firmei, dar și a altor venituri obţinute în afara firmei.
4. Excesiv birocratică este și recompletarea și redepunerea dosarelor la fisc odată cu orice modificare care apare în
organizarea firmei, oricât de mică, fie că e vorba de modificarea sediului sau a acţionarilor sau a administratorilor.
5. Inutilă și indiscretă pentru ANAF mi se pare și solicitarea dovezii contractelor încheiate cu angajaţii firmei, o
sarcină care revine ANOFM și nicidecum ANAF.
În concluzie, ordinul ANAF complică viaţa firmelor corecte și deschide banda mai largă pentru evazioniști.
Solicit rãspunsul în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Gelu Ştefan Diaconu, Președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
România pierde anual cel puţin 1 miliard de euro la bugetul ţării din cauza neîncasării impozitului pe
profitul real în urma abuzurilor preţurilor de transfer
România pierde anual cel puţin 1 miliard de euro la bugetul ţãrii din cauza neîncasãrii impozitului pe profitul
real în urma abuzurilor preţurilor de transfer pe piaţã prin care se exportã profiturile companiilor multinaţionale în
strãinãtate sau prin tranzacțiile dintre entităţile afiliate derulate între persoane juridice române, conform propriilor
estimãri. Termenul de prescripţie al acestor fapte este de 5 ani, cu excepţia celor asociate faptelor penale pentru care
termenul de prescripţie este de 10 ani.
Codul fiscal și Codul de procedurã fiscalã oferã cadrul legislativ și instrumentele necesare începând cu anul 2010
pentru a le depista prin control și, dupã caz, prin aplicarea de ajustãri și sancţiuni. OECD ne-a fãcut recomandãri de
bunã practicã, iar UE a adoptat liniile directoare și Codul de conduitã în domeniu.
Având în vedere cele expuse mai sus, vã rog sã ne rãspundeţi punctual la urmãtoarele întrebãri:
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1. Câte inspecţii fiscale ale dosarelor preţurilor de transfer în România s-au operat anual de cãtre ANAF, în perioada
2010-2015? Dar la nivelul judeţelor în anul 2015?
2. Câte rapoarte ale ANAF s-au încheiat anual cu sancţiuni, în perioada 2010-2015? Dar la nivelul judeţelor în anul
2015?
3. Care este cuantumul anual al încasãrilor efective la bugetul ţãrii din sancţiunile imputate în aceeași perioadã? Dar
la nivelul judeţelor în anul 2015?
4. Care sunt cele mai sensibile sectoare sau categorii de agenţi economici din acest punct de vedere?
Vã rog sã ne rãspundeţi în scris la întrebarea parlamentarã formulatã. Acest demers rãspunde la o provocare majorã
economicã și bugetarã: scãderea încasãrilor din impozitul pe profit de la 2% din PIB în anul 2010, la 1,8% din PIB în
anul 2014.
Vă mulţumesc.
Impozitul pe profit încasat în România
% PIB Mld lei
2010
2,0
10,11
2011
1,9
10,3
2012
1,8
10,85
2013
1,7
10,92
2014
1,8
12,24
2015 (ian - nov)
1,9
13,54
Sursa datelor: MFP, ian 2016

Sursa: MFP, ian 2016
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
domnului Gelu Ştefan Diaconu, Președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
domnului Tudorel Andrei, Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
doamnei Silvia-Claudia Calin-Mihalcea, Director General al Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului
Estimări statistice privind contribuţia femeilor
România a traversat 25 de ani de regim democratic fără a valorifica la potenţialul real o resursă umană uriaşă:
populaţia sa feminină, expertiza, experienţa şi dedicarea acesteia.
Având în vedere emanciparea economică și socială – prin creșterea accesului femeilor și fetelor la educaţie
și formare de calitate, inclusiv cu privire la antreprenoriat, facilitarea accesului acestora la servicii financiare, locuri
de muncă decente și la serviciile de bază, vă rog să-mi comunicaţi:
Care sunt estimările statistice cu privire la contribuţia femeilor la PIB?
Care este numărul și ponderea firmelor cu acţionariat/părţi sociale majoritar feminine, respectiv lucrătorii pe cont
propriu, în exporturile și importurile din România?
Care este numărul și ponderea firmelor cu acţionariat/părţi sociale majoritar feminine, respectiv lucrătorii pe cont
propriu, la formarea capitalului brut fix (investiţii)?
Care este numărul și ponderea firmelor cu acţionariat/părţi sociale majoritar feminine, respectiv lucrătorii pe cont
propriu, la impozitele și taxele colectate la bugetul de stat?
Care este salariul mediu al salariatului femeie și al salariatului bărbat în administraţia publică, la nivel central și la
nivel local?
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Victimele violenţei domestice
Stimată doamnă ministru,
Am rugămintea de a îmi răspunde punctual la următoare întrebări:
1. Ce sume s-au alocat anual din bugetul ţării pentru combaterea violenţei domestice în ultimii 10 ani și cât pentru
anul 2016?
2. Câte victime ale violenţei domestice sunt oficial raportate anual din 1990 până în prezent? Câţi dintre aceștia sunt
copii/minori și câte femei? Dar neoficial?
Aștept răspunsul dumneavoastră în scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Călătorie câini ghizi pe calea ferată
În vagoanele de cãlãtori CFR pot fi primiti la transport câini însotiti. Totuși, transportul câinilor însotiti, este
admis numai pentru cei prevãzuti cu botnitã, tinuti în lesã pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la
clasa a 2-a, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
În Arad avem o familie ce folosește un astfel de câine ghid și mi-au adus la cunoștinţă faptul că au întâmpinat
probleme în achiziţionarea de bilete CFR pentru cușetele de dormit, pe motiv că accesul cu câinele ghid nu îl au
decât în vagoanele de clasa a 2-a. Totuși, câinii ghizi sunt animale special dresate pentru a însoţi persoanele cu
deficienţă de vedere, acesta fiind absolute necesar pentru deplasarea acestora, au certificat în acest sens.
Având în vedere că aceste persoane cu deficienţă de vedere au absolute nevoie de aceste animale pentru a se
deplasa, vă rog să-mi spuneţi dacă între cele două Ministere nu se poate încheia un protocol pentru ca aceste persoane
să poată achiziţiona orice tip de bilet CFR au nevoie pentru a călătorii alături de câinele ghid ce îi însoţește?
Solicităm răspuns scris.
Cu consideraţie.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Judeţul Suceava în topul negativ al salarizării la nivel naţional
Doamnă ministru,

-

În urmă cu doar câteva zile, Institutul Naţional de Statistică al României a prezentat evoluţia salariului mediu
net la nivel naţional, precum şi la nivelul judeţelor. Potrivit acestor date, Judeţul Suceava se află în topul negativ al
salarizării, înregistrându-se doar un nivel mediu net de 1.264 lei, adică mai puţin de jumătate de nivelul înregistrat în
Regiunea Bucureşti-Ilfov. Proporţia este asemănătoare şi dacă urmărim indicatorul PIB/capita, ceea ce ne
consolidează ideea unei adânciri a decalajelor de dezvoltare între diferitele regiuni ale ţării. Mai mult, şomajul mare
la nivelul judeţului şi salarizarea neatractivă generează o sarcină suplimentară asupra bugetelor de asistenţă socială.
Printre cauzele acestei stări de fapt se află lipsa totală a investiţiilor publice din ultimii patru ani, lipsa investiţiilor
private autohtone şi lipsa investitorilor străini, care să genereze noi locuri de muncă, la o salarizare superioară. La
aceasta se adaugă o slabă pregătire profesională a celor care se află în căutarea unui loc de muncă şi o slabă
compatibilitate între nevoile angajatorilor şi oferta de muncă locală. Faţă de această situaţie, vă solicit, doamnă
ministru, să aduceţi următoarele precizări:
intenţionaţi, ca, prin programele de pregătire/de reconversie profesională a capitalului uman pe care le aveţi
în pregătire, să acordaţi o atenţie deosebită judeţelor slab dezvoltate, în convergenţă cu proiectele de dezvoltare locală
deja demarate?
chiar dacă România este membru al Uniunii Europene şi trebuie să se supună dreptului comunitar în materia
ajutorului de stat, intenţionaţi să propuneţi Comisiei excepţii temporare pentru regiunile slab dezvoltate, în scopul
stimulării investitorilor autohtoni sau străini, prin scutiri temporare de taxe sau contribuţii, în vederea realizării
obiectivului general al UE – coeziunea economică şi socială?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată doamnei Raluca Alexandra Prună, ministrul Justiţiei
Spaţii insuficiente pentru avocaţii Baroului Galaţi
Doamnă Ministru,
La biroul meu parlamentar din Judeţul Galaţi am primit un memoriu formulat de către Uniunea Naţională a
Barourilor din România – Baroul Galaţi, în care se reclamă dificultăţile cu care se confruntă membrii acestuia din
pricina spaţiilor insuficiente puse la dispoziţia celor circa 500 de avocaţi care activează în acest barou. Astfel, potrivit
Consiliul Baroului de avocaţi Galaţi, odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri, printr-o decizie a conducerii Curţii
de Apel Galaţi şi sub argumentul că instanţa are nevoie de mai mult spaţiu în Palatul de Justiţie din Galaţi, spaţiul pe
care îl utilizau anterior avocaţii din barou a fost restrâns de la 4 camere la o singură cameră (aproximativ 50 mp.).
Consiliul Baroului de avocaţi Galaţi s-a adresat în mai multe rânduri foştilor miniştri ai justiţiei, ale căror răspunsuri
nu s-au materializat niciodată. Având în vedere problema semnalată de către Consiliul Baroului de avocaţi Galaţi, vă
rog, doamnă Ministru, să formulaţi un răspuns la solicitările membrilor Baroului Galaţi. Menţionez faptul că anexez
acestei întrebări memoriul primit la biroul meu parlamentar, în care sunt detaliate aspectele semnalate mai sus.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de întreaga mea consideraţie,
Deputat
Mircea Toader
***
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Petiţie Primar Comuna Şiria
La cabinetul parlamentar am primit un memoriu adresat de Dnul Bot Valentin, primar al comunei Șiria, jud
Arad, prin care ne arată că se află în imposibilitatea de a pune în aplicabilitate prevederile OG nr 55/2002 privind
regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
Am trimis acest memoriu către Ministerul Justiţiei, dar răspunsul primit ne-a îndreptat atenţia către
Ministerul Afacerilor Interne. Cei de acolo ne-au îndreptat către dumneavoastră.
Astfel, pe această cale vă cerem sprijinul și vă adresăm întrebarea ce măsuri aveţi în vedere să întreprindeţi
în următoarea perioadă pentru ca prevederile legale în vigoare să devină aplicabile sau dacă aveţi în vedere o
modificare legislativă în acest sens.
Anexez memoriul primit, răspunsul de la Ministerul Justiţiei și de la Ministerul Afacerilor Interne, în copie.
Solicităm răspuns scris.
Cu consideraţie.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Problemele generate de finanţarea școlilor în funcţie de numărul de elevi
Stimate Domnule Ministru,
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Conducerile mai mulor școli reclamă faptul că finanţarea școlilor în funcţie de numărul de elevi generează
anumite probleme ce pot afecta calitatea actului de educaţie. Este vorba în special de școlile care au un nivel ridicat,
care doresc să menţină standarde înalte de selecţie, dar care sunt tentate să completeze numărul de elevi până la
capacitatea maximă pentru a putea avea o finanţare mai bună, renunţând în acest fel la criteriile de selecţie.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă se intenţionează schimbarea acestui sitem de finanţare în viitor, care să
includă și alte criterii de performanţă.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboș
***
Adresată domnului Patriciu Achimaș - Cadariu, ministrul Sănătăţii
Îngreunarea procedurilor la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iași
Stimate Domnule Ministru,
Din discuţiile avute cu donatori de sânge și angajaţi ai Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Iași a
reieșit că de multe ori se crează situaţii în care donatorii sunt nevoiţi să aștepte în jur de 4 ore în cadrul Centrului
pentru a putea dona. Acest lucru s-ar datora numărului prea mic de angajaţi. De asemenea, introducerea noului
program informatic pe care angajaţii trebuie să îl folosească la fiecare donare va crește timpul alocat de către cadrele
medicale pentru un donator, timpul de așteptare crescând semnificativ. Există semnale că unii donatori renunţă să
aștepte să mai doneze sau nu mai revin după prima donare din cauza acestor probleme consider că trebuie asigurate
condiţii care să menţină donatorii, mai ales în condiţiile în care sistemul medical se confruntă cu o criză aproape
permanentă de sânge.
Vă rog să îmi comunicaţi dacă există intenţia măririi numărului de angajaţi la Centrul Regional de Transfuzii
Iaşi, eventual angajaţi care să se ocupe exclusiv de procesarea informatică, pentru nu a îngreuna munca personalului
medical.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii,Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Situaţia minorilor din centrele de plasament din judeţul Iaşi
Stimată doamnă Ministru,
Conform unei anchete făcute de un ziar ieşean, 192 de fete, aflate în centrele de plasament, cu vârste între 13
şi 17 ani, au rămas gravide în 2015. Totodată au fost descoperite cazuri în care fetele au rămas însarcinate în timp ce
se aflau în centrele de plasament, sau taţii erau colegi din acelaşi centru. De asemenea în perioada martie – decembrie
2015, o reţea de proxeneţi din Iaşi au forţat 22 de fete, unele dintre ele provenind din Centrul de Plasament „Ion
Holban“, să se prostitueze, cea mai tânără fată având doar 13 ani.
Pe baza celor semnalate mai sus vă solicit să demaraţi o anchetă pentru a analiza situaţia tinerilor aflaţi în
centrele de plasament din judeţul Iaşi şi pentru a identifica responsabilii care au permis ca aceste fapte să se întâmple,
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precum şi dacă angajaţii DGASPC şi-au respectat atribuţiile de serviciu.
Vă rog să îmi comunicaţi totodată care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru a preveni ca aceste situaţii să se repete.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Creşterea alarmantă a contrabandei cu ţigări în regiunea de Nord-Est
Stimate domnule Ministru,
Conform datelor oficiale, în regiunea de Nord-Est s-a înregistrat o creştere semnificativă a contrabandei cu
ţigări pe tot parcursul anului 2015, îngrijorător fiind faptul că piaţa neagră a atins, astfel, în această regiune, 47,5%,
cea mai ridicată pondere din ultimii cinci ani.
Doresc să îmi comunicaţi care sunt factorii care au condus la creşterea contrabandei, în ciuda eforturilor
întreprinse de autoritătile române. De asemenea vă rog să îmi precizaţi care sunt măsurile pe care Ministerului
Afacerilor Interne le vizeză pentru a destructura reţelele de contrabandă şi pentru a descuraja acest fenomen.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Măsuri de prevenire a răspăndirii virusului AH1N1 pe teritoriul României
Stimate Domnule Ministru,
Autorităţile ucrainiene au raportat peste 120 de decese cauzate de virusul AH1N1, iar posibilitatea răspândirii
epidemiei pe teritoriul României este destul de mare, având în vedere traficul raportat la frontiera comună dintre cele
două state.
Care sunt măsurile pe care autorităţile române le au în vedere pentru a gestiona această criză şi câte cazuri de
infectare cu AH1N1 s-au înregistrat până acum în România?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Salvarea patrimoniului din muzeele româneşti
Stimate domnule Ministru,
Am primit mai multe sesizări, în calitatea mea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, referitoare la degradarea patrimoniului cultural aflat în muzeele din ţară din cauza lipsei
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fondurilor pentru păstrarea în condiţii proprii al acestuia. Astfel, o multitudine de opere de artă de patrimoniu sunt
contaminate din cauza nerespectării condiţiilor de depozitare, sau pur şi simplu, nu există camere suficiente pentru a
fi puse separat picturile tratate de cele netratate, ca să nu se contamineze.
Drept urmare există pericolul dispariţiei bunurilor culturale, iar având în vedere că patrimoniul poate deveni
un motor de dezvoltare economică durabilă, vă întreb dacă aveţi în vedere elaborarea de urgenţă a unei strategii
privind salvarea de la distrugere a patrimoniului din muzee?
Vă menţionez faptul că dupa ce s-a realizat descentralizarea în domeniul culturii (în anii 1996-2000),
Ministerul nu şi-a mai exercitat controlul in instituţiile muzeale mai ales pe linie de patrimoniu si pe pregătire a
specialiştilor, iar în prezent, ordonatorii de credite (consiliile judeţene) nu au personal de specialitate pentru a verifica
activitatea din cadrul muzeelor. In marea majoritate a Direcţiilor de patrimoniu (care ar trebui să dispună de măsuri
pentru prevenire si să poată lua măsuri legale eficiente atunci când se distruge patrimoniul cultural naţional) nu există
personal calificat de specialitate. Directiile de patrimoniu se află in directa subordine a Ministerului Culturii , dar
este absolut necesar ca personalul din aceste instituţii să funcţioneze ca o autoritate de protejare a patrimoniului
naţional cultural cu maximă eficienţă.
O soluţie care s-ar impune de urgenţă ar fi ca Ministerul Culturii să facă o comisie de specialitate care să
facă un audit prin care să controleze starea de conservare a patrimoniului muzeal (depozite,laboratoare etc) cât şi
schemele de personal (există muzee de artă sau secţii de arta din muzeele judetene care nu au personal de
specialitate).
De asemenea, Ministerul Culturii ar trebui să emită un act normativ prin care să oblige muzeele să facă
publice listele cu lucrările restaurate in ultimii 26 de ani, si să se menţioneze dacă au restaurat in propriile laboratoare
sau in afara instituţiilor (contra cost), iar pe ordonatorii de credite care au in subordine instituţii de cultură , să
înfiinţeze un departament format din persoane cu studii de specialitate care să poată indruma /controla/ audita pe linie
culturală aceste instituţii.
Vă supun analizei dvs problemele descrise anterior, respectiv soluţiile propuse si aştept răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Problema lipsei pazei de zi la muzee
Stimate domnule Ministru,
Având în vedere că la alineatul 1 articolului nr. 11 al Legii nr. 311/2003, Legea muzeelor si a colecţiilor
publice se prevede că: “(1) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice au,
potrivit Codului civil si prezentei legi, urmatoarele obligatii: ... i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi
dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente; iar în STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII
PENTRU PERIOADA 2015-2019 : “O Românie puternică în Europa şi în lume“ este stipulat faptul că: “Prioritate
trebuie acordată educaţiei şi sănătăţii, protejării patrimoniului, mediului înconjurător, dar şi susţinerii domeniilor
de excelenţă.”, se desprinde importanţa protejării bunurilor culturale româneşti cu celeritate. Dar numeroase muzee
din ţară , din cauza lipsei banilor, nu pot asigura pe timp de zi paza acestora, existând pericolul ca operele
patrimoniului muzeal să fie furate, distruse sau chiar vandalizate.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru, ce măsuri veţi lua pentru protejarea
patrimoniului din muzeele româneşti?
Aştept răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
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Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Impozitarea clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea, administrarea ori folosinţa Uniunii Artiştilor
Plastici din România ori a filialelor teritoriale
În contextul declaraţiilor dumneavoastră din decembrie 2015, din cadrul la conferinţei de presă in care a fost
anunţată lista scurtă a oraşelor preselectate pentru obţinerea titlului de Capitala Culturală Europeană 2021, subliniaţi
faptul că:" a sosit vremea sa spunem ca artistii, in Romania, sunt o categorie defavorizata. Si sa constientizam cu totii
acest lucru, ca nu au avut pana acum sansele de a se afirma pe acelasi palier cu alte categorii profesionale, ca nu au
beneficiat de un statut al artistului - acest lucru va trebui gandit - si ca ei pot deveni un vehicul de bogatie culturala,
dar si de bogatie economica pentru aceasta tara. Cred ca autoritatile locale ar trebui sa inteleaga si au si inteles,
fiindca altfel nu am fi avut patru candidaturi atat de puternice, au inteles ca este momentul sa investeasca bani in
cultura”.
Vă aduc la cunoştinţă faptul că mai multe filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România se confruntă cu situaţii
de-a dreptul dramatice din cauza obligaţiei la plată a unor sume uriaşe pentru impozitele pe clădirile în care
funcţionează. Acestea sunt rezultate din aplicarea Noului Cod fiscal care conferă consiliilor locale posibilitatea de a
acorda scutiri şi reduceri la impozite/taxe pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii non profit (precum
Uniunea Artiştilor Plastici din România) pentru activităţile non profit. Din nefericire, multe consilii locale nu acordă
aceste scutiri şi astfel, au fost create regimuri discriminatorii, neuniforme pentru activitatea asociaţiilor artiştilor
plastici din România.
Tocmai de aceea vă supun atenţiei oportunitatea modificării Noului Cod fiscal în sensul completării
dispoziţiilor art. 456 prin adăugarea unei noi litere (s) cu următorul conţinut: „clădirile utilizate de Uniunea Artiştilor
Plastici din România şi de filialele Uniunii pentru activităţi fără scop lucrativ” respectiv a art. 464 prin adăugarea
literei (z) cu următorul conţinut: „Terenurile aferente clădirilor utilizate de Uniunea Artiştilor Plastici din România şi
de filialele Uniunii pentru activitate fără scop lucrativ”, astfel încât pentru clădirile şi terenurile aflate în folosinţa
Uniunii Artiştilor Plastici din România, în folosinţa filialelor Uniunii dacă nu sunt folosite pentru activităţi
economice, să fie scutite de taxe.
Vă menţionez că Uniunea Artiştilor Plastici din România, cât si filialele si asociaţiile afiliate nu primesc
subventii de la bugetul de stat sau bugetele locale, iar prevederea explicită în textul noului Cod Fiscal a scutirii la
plata impozitelor şi taxelor de către acestea, ar reprezenta o „gură de oxigen” pentru artişti.
V-am mai supus atenţiei dumneavoastră acest subiect şi doresc să vă aduc la cunoştinţă că primesc în
continuare memorii din partea filialelor UAP în care prezintă sumele uriaşe datorate fiscului, dar şi câteva situaţii
fericite în care autorităţile locale au aplicat legea în sensul susţinerii actului cultural.
Vă rog să faceţi demersurile legale necesare pentru rezolvarea acestei situaţii.
Aştept răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Posibilitatea modificării anului şcolar pentru învăţământul profesional de la 41 de săptămâni la 36 de
săptămâni
Stimate domnule Ministru,
Structura anului şcolar este stabilită in fiecare an prin ordin de ministru. Durata anului şcolar în învăţământul
preuniversitar este de 36 de săptămâni iar pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea
stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare: de 40-41 de săptămâni iar după finalizarea cursurilor, urmează
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efectuarea stagiului de practică. Astfel, în condiţiile în care oricum interesul pentru învaăţământul profesional este
destul de scăzut si promovarea acestuia de către Minister prin Inspectoratele Scolare judetene este aproape
inexistentă, elevii care sunt cuprinşi in această formă de învăţământ sunt „pedepsiţi” să stea mai mult la şcoală, ei
finalizând anul şcolar in data de 28 iulie.
Vă întreb, domnule Ministru, dacă luaţi în considerare modificarea planului cadru astfel încât durata anului
şcolar să fie aceeaşi, indiferent de forma de invăţământ, cuprinzându-se şi stagiul de practică? Veţi lua măsuri
concrete pentru adaptarea curriculei scolare la nevoile efective ale învăţământului profesional astfel încât anumite
materii care se fac la filiera teoretică sa fie eliminate sau reduse ca pondere la cea profesionala?
Practic,pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI de la filiera teoretică durata anului şcolar este de 36 de săptămâni
şi se fac 1044 ore/an; în schimb, pentru filiera tehnologică, pentru clasa a IX-a se fac 1238 de ore/an, la clasa a X-a
1326ore/an, la clasa a XI-a, 1290 de ore/an. Este de aşteptat ca prelungirea anului şcolar să ducă la absenteism pe
perioada practicii, din cauza dificultăţii pe care o au elevii din mediul rural de a ajunge la compania unde efectueaza
stagiul, pentru că nu li se asigură transportul in acea perioadă. Pe de altă parte, pentru acest tip de învăţământ,
experienţa practică dobândită in timpul anilor de studiu este esenţială in formarea viitorului specialist. Din aceste
motive, vă întreb şi ce măsuri întreprindeţi pentru a stimula interesul tinerilor pentru învăţarea unei meserii si cum
sprijiniţi efectiv practica elevilor?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Mihnea Ioan Motoc, ministrul Apărării Naţionale
Stadiul negocierilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Sibiu, în vederea schimbului de
terenuri din vecinătatea Poligonului de tragere de la Poplaca, pentru construirea Spitalului Regional de
Urgenţă Sibiu
Am primit numeroase sesizări din partea cetăţenilor pe adresa cabinetului meu parlamentar din municipiul
Sibiu cu privire la oportunitatea construirii unui Spital Regional de Urgenţă. Motivele principale sunt asigurarea
sănătăţii populaţiei şi salvarea de vieţii datorită posibilitaţii de scurtare a timpului în care cadrele medicale intervin în
caz de urgenţă.
Este de notorietate faptul că de mai bine de 12 ani, Primăria municipiului Sibiu (condusă la acea vreme de dl
Klaus Iohannis) a iniţiat un proiect de anvergură în sensul edificării unui astfel de spital modern, dar din cauza
evoluţiei sinuoase a negocierilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Sibiu, în vederea schimbului de
terenuri pe care se află Poligonul de tragere de la Poplaca cu un teren din Dealul Dăii, acest proiect important
stagnează.
Acest schimb de terenuri reprezintă singura soluţie viabilă la îndemâna municipalităţii sibiene pentru a se
putea realiza acest plan şi a se porni investiţia deoarece nu există posibilitatea de a fi cumpărate 130 de hectare de
teren într-o zonă care să permită ridicarea unei unităţi sanitare de asemenea anvergură de care să beneficieze
locuitorii judeţului Sibiu şi din întreaga regiune. Este necesar ca locaţia viitorului spital să fie în apropierea
aeroportului pentru a se asigura un foarte rapid transfer al pacienţilor aflaţi în stare gravă spre sau dinspre aparatele
de zbor cu care să fie transportaţi. Locaţia ideală o reprezintă tocmai acest teren al fostului poligon de la Poplaca ce
este situat la o distanţă de un kilometru de aeroportul Sibiu.
Obiectivul fundamental este de fapt, creşterea continuă a calităţii actului medical acordat în cadrul viitorului
Spital de Urgenţă, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, dar şi familiilor acestora.
Proiectul vizionar se doreşte a fi o unitate modernă si dotată cu aparatură medicală la cel mai înalt nivel, care
să ofere toate serviciile medicale necesare într-un singur loc, fără ca bolnavii să se mai plimbe. Spitalul Regional de
Urgenta de la Sibiu ar trebui să fie amplasat pe o suprafaţă situată in extravilanul cartierului Calea Poplăcii unde să
fie construite clădirile medicale, dar şi o „zonă tampon” cu spaţii verzi care să asigure intimitatea necesară bolnavilor
şi locuri de parcare suficiente.
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Ultimele informaţii lansate public de către conducerea MApN este că nu a mai fost interesată ulterior de
terenul oferit la schimb în Dealul Dăii, pe motiv că nu ar corespunde, şi că doreşte să-şi modernizeze Poligonul de
instrucţie militară de pe Poplăcii cu banii municipalităţii, în schimbul a 130 de hectare pe care le cedează Primăriei
Sibiu, iar ulterior au spus că nu ar mai fi dispusă să aloce decât 30 de hectare pentru construirea spitalului, teren
insuficient pentru dezvoltarea proiectul iniţial pentru spital.
Având în vedere faptul că declaraţiile date acum 3 luni de către fostul ministru al Apărării Naţionale, Mircea
Duşa, cu privire la evoluţia negocierilor în privinţa schimbului de terenuri din Dealul Dăii- oferit de Primăria Sibiu,
cu cel din zona Poligonului Poplaca- deţinut de MApN, că nu au avansat, vă întreb pe dumneavoastră care este
stadiul acestor negocieri la momentul actual.
Dacă într-adevăr, negocierile au fost abandonate de către fostul ministru, vă întreb dacă veţi da acordul din
partea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) pentru ridicarea viitoarei unităţi sanitare pe terenul pe care se află
fostul Poligon de tragere de la Poplaca, în prezent, abandonat, în schimbul unui alt teren oferit de către Primăria
Sibiu.
Vă menţionez că acest proiect vizionar este de o importanţă majoră pentru judeţul Sibiu pentru a se crea
premisele transformării acestuia în Spital Regional de Urgenţă şi ar putea deservi şi numeroasele unităţi militare
aflate în această zonă.
Vă rog să-mi răspundeţi în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Păstrarea disciplinei „Educaţie tehnologică” in Planul- cadru pentru învăţământul gimnazial
Am primit sesizări din partea profesorilor orădeni referitoare la păstrarea disciplinei „Educaţie tehnologică”
care se regăseşte doar în varianta nr.2 a Planului- cadru pentru învăţământul gimnazial propus de către Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei pe site-ul http://www.ise.ro/wpcontent/uploads/2015/12/Propuneri-de-plan-cadru-pentru-gimnaziu.pdf, adică minim 1 oră pe săptămână la fiecare
nivel de clase(V,VI,VII,VIII).
Vă menţionez în rândurile de mai jos, câteva argumente în favoarea păstrării disciplinei „Educaţie
tehnologică” în învăţământul gimnazial:
1.Astfel, un principal argument este faptul că Educaţia tehnologică este o disciplină extrem de importantă pentru
viitorul oricărui elev al zilelor noastre, oferindu-i acestuia o cultură generală tehnică atât de necesară în lumea
progresului tehnic în care trăim şi care îi cultivă elevului în acelaşi timp creativitatea, spiritul de observaţie,
curiozitatea pentru problemele de natură tehnică. Modulele din care este alcătuită disciplina sunt astfel concepute
încât, pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu, îl introduc pe elev într-o sferă largă de domenii de activitate pe care le
poate aprofunda atât teoretic cât şi practic, oferindu-i astfel ocazia să-şi descopere abilităţile, înclinaţiile, vocaţia
pentru un anumit domeniu. Aplicarea cunostinţelor în practică exercită mintea într-un antrenament atât de benefic
individului şi îi amplifică disponibilitatea pentru invenţie şi inovaţie.
2.Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a cuprinde în cadrul competenţelor de bază în ştiinţe şi
tehnologii, obiective ca”proiectarea şi realizarea unor produse utile pentru activităţi curente”, iar acest deziderat poate
fi atins numai prin parcurgerea integrală a modulelor propuse în programa de Educaţie tehnologică.
3.Disciplina nouă propusă în planul cadru, Educaţie economică, poate fi introdusă cu succes în cadrul ariei
curriculare Tehnologii, ţinând cont de faptul că în clasa a VI-a, la Educaţie tehnologică se tratează modulul Economia
familiei.
4.Educaţia tehnologică oferă competenţe care nu sunt abordate la nici o altă disciplină studiată:

Descrierea elementelor mediului construit şi funcţionalitatea acestora;
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Realizarea de produse simple cu respectarea normelor de calitate, securitate şi sănătate în muncă şi
protecţia mediului;

Aplicarea unor soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat;

Identificarea si selectarea produselor alimentare în funcţie de informaţiile de pe ambalaj – etichetă

Asigurarea condiţiilor de preparare a mărfurilor alimentare în funcţie de caracteristicile de calitate ale
produselor;

Analizarea legăturilor între activităţile de obţinere a produselor alimentare şi meseriile /profesiile specifice;

Identificarea efectelor tehnologiilor de obţinere a materiilor prime, a semifabricatelor şi a produselor finite
asupra mediului şi societăţii;
5.Educaţia tehnologică este o disciplină de cultură generală, nu este învăţământ profesional tehnic şi nici învăţământ
teoretico-ştiinţific în sens strict, nu se reduce la instruire practică, la iniţiere într-un meşteşug tradiţional sau într-o
profesie modernă, nu face o profesionalizare timpurie, este o formaţie culturală nouă, născută din raportul omului
modern cu tehnologia, este chemată să cultive credinţa în puterea şi frumuseţea ştiinţei, este o disciplină obligatorie
în planul de învăţământ pentru clasele I -VIII, există în planurile de învăţământ din toate ţările europene.
Vă dau exemple din statele dezvolate în care educaţia tehnologică este o componentă a Curriculum-ului
naţional: În Marea Britanie, este reglementat prin lege necesitatea educaţiei pentru noile tehnologii, şi s-auelaborat
programe ale educaţiei tehnologice centrate pe evoluţiile din tehnologii; în Franţa, o lege promulgată din anul 1989
începe cu redefinirea idealului educativ, a misiunilor educaţiei şi procedurile de evaluare; în Danemarca, Germania,
Suedia, S.U.A., Japonia Educaţia Tehnologică devine o component a Curriculum-ului naţional; în Finlanda,
Norvegia, disciplina Educaţie tehnologică ocupă în şcolile de gimnaziu un loc de frunte, punându-se accent pe
formarea la elevi a competenţelor necesare menţinerii ţării în fruntea competiţiei tehnologice internaţionale.
6.Deoarece în fiecare judeţ ponderea şcolilor profesionale creşte rolul formării unei culturi tehnice este cu adevărat
important, Educaţia tehnologică propunându-şi o scurtă abordare a triadei S.T.S. (Ştiinţă -Tehnologie-Societate).
Datorită evoluţiei tehnologiei şi impactului ei asupra vieţii în general, cunoştinţele tehnice capătă o importanţă vitală
în lumea modernă şi ele trebuie să facă parte din formarea de bază a fiecărui individ.Definitoriu pentru Educaţia
tehnologică în gimnaziu este faptul că învăţarea vizează, prioritar, formarea de abilităţi de gândire critică şi de
abilităţi practice, în condiţii de cooperare. Prin observarea, investigarea şi realizarea unor produse simple, le este
dezvoltat elevilor potenţialul lor creator şi îi familiarizează cu mediul înconjurător. Iar faptul de a putea crea ei înşişi
le aduce elevilor o satisfacţie şi o bucurie de neegalat, care îi determină să perceapă această disciplină ca pe una
foarte interesantă şi atractivă.
7.Educaţia tehnologică are menirea de a conştientiza elevului capacitatea de a alege singur şi nu de a fi ,,ales”.
Apariţia noilor comunicaţii informatice, în cadrul învăţământului modern românesc, a dus la apariţia de noi activităţi
sociale şi la metamorfoza decisivă a unor activităţi tradiţionale. Educaţia tehnologică presupune integrarea socioprofesională deplină a tinerilor, dar şi activarea aptitudinilor tehnice ale tinerilor.
8. Pentru elevii care la sfârşitul ciclului gimnazial pornesc pe o filieră umană cunoştinţele dobândite la Educaţie
tehnologică reprezintă singurul „bagaj” de cunoştinţe tehnice,deoarece ei nu se vor mai întâlni în şcoală cu aceste
noţiuni.
Concret, în cadrul orelor de Educaţie tehnologică elevii dobândesc deprinderi şi cunoştinţe esenţiale, atât de
necesare în viaţa de zi cu zi, ieşind din zona teoretică în cea practică, ancorându-se în realitate, cunoştinţe extrem de
necesare şi pentru varianta în care elevii vor opta pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional. Având în
vedere argumentaţia cuprinsă mai sus, vă întreb, domnule Ministru, dacă veţi lua în considerare păstrarea acestei
discipline pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial, aşa cum este prevăzută doar in varianta a 2-a a Planului –
cadru propus.
Aştept rãspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
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Adresată domnului Vasile Ciurchea, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Asigurări medicale pentru studenţii români care studiază în diferite ţări europene
Am primit mai multe memorii din partea unor studenţi români care studiază în diferite ţări europene prin care
semnalează faptul că au fost lăsaţi fără asigurare medicală din cauză că instituţia Casa de Asigurări de Sănătate
aplică nişte norme europene potrivit cărora tinerii se supun legislaţiei statului în care învaţă. Mulţi dintre studenţi nici
nu ştiu că nu mai sunt asiguraţi, iar cei care au aflat spun că singura soluţie pe care o au este să plătească asigurări
private care costă chiar şi 100 de euro pe lună.
Astfel, studenţi care au ridicat cardul european de sănătate din ţară, au beneficiat de servicii medicale în
martie anul trecut, urmând ca în octombrie anul trecut să le fie refuzate serviciile medicale. Răspunsurile primite de
la reprezentanţii CNAS referitoare la validarea cardului naţional de asigurări de sănătate că “acest lucru va putea fi
posibil doar la data la care dobândiţi calitatea de asigurat în România”
De asemenea, reprezentanţii caselor judeţene de asigurări de sănătate spun că normele există încă de la
aderarea României în 2007, dar au fost lăsaţi să se adapteze mai întâi. Astfel, abia din august 2015 au pus în aplicare
regulamentul când Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a trimis o circulară în acest sens. Excepţie de la noile
reglementări fac doar studenţii care pleacă cu burse Erasmus. Dar reprezentanţii Ligii Studenţilor Români în
Străinătate spun că nu au fost informaţi de aceste schimbări legislative.
Vă rog, domnule Preşedinte, să analizaţi posibilitatea pentru a fi rezolvată problema studenţilor români care
studiază peste hotare, în sensul ca aceştia să beneficieze de asigurările medicale, având în vedere faptul că în
momentul de faţă, aproape 35.000 de tineri români studiază în străinătate.
Aveţi anexată descrierea studenţilor a situatiei lor, care au acceptat să vă înaintăm spre analiza si
documentele folosite de aceştia in demersul lor.
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Elena-Ramona Reuer
***
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Publicarea în Monitorul Oficial de către MENCŞ a Hotărârii de Guvern privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr 220/2015

Stimate domnule Ministru,
Având în vedere că au trecut 5 săptămâni de când mi-aţi răspuns la Intrebarea mea parlamentară referitoare la
punerea în practică a Legii nr. 220/2015 şi necesitatea elaborării de urgenţă de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice a normelor de aplicare a acesteia, şi anume că aţi elaborat încă din luna decembrie a anului
trecut Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de asigurare a finanţării de bază de
la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru toţi
preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, vă întreb când va fi publicat în Monitorul
Oficial actul normativ?
Având în vedere că Legea nr 220 /2015 a fost publicată din luna iulie 2015, iar şcolile private şi confesionale
în cauză aşteaptă de 7 luni aplicarea legii, prin care se dă dreptate tuturor copiilor din România, nediscriminându-i în
raport de tipul instituţiei de învăţământ pe care o aleg, de stat sau privată, este necesar să aflăm când vor ajunge banii
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pentru finanţarea de bază în conturile primăriilor şi dacă vor primi retroactiv sumele cuvenite (pentru perioada iulie
2015-februarie 2016), având în vedere prevederile legale publicate?
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Oportunitate elaborare a unui act normativ pentru obligativitatea combaterii Ambroziei
Stimate domnule Ministru,
Am primit sesizări la cabinetul meu parlamentar, din partea mai multor cetaţeni, cu privire la impactul unei
specii de plantă, Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) , asupra stării de sănătate a oamenilor. Concret,
Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor, a căilor ferate şi pe terenurile
necultivate (în special şantiere) atât în intravilan, cât şi în extravilanul localităţilor. Aceasta este o specie invazivă,
inclusă în lista oficială a buruienilor de carantină, caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afecţiunile alergice pe
care le provoacă în perioada înfloririi. Perioada înfloririi este cuprinsă între lunile iulie-septembrie cu potenţială
prelungire până în luna octombrie, în funcţie de umiditatea atmosferică (datorată ploilor).
În perioada înfloririi plantei (iulie-septembrie) conform datelor furnizate de la cabinete de alergologie,
aproximativ 80% din cazurile care se adresează zilnic au patologie specifica determinată de polenul acestei plante.
Simptomatologia este mai severă decât în cazul altor alergii şi se manifestă prin lăcrimare, oboseală, obstrucţia căilor
aeriene superioare, trezire nocturna datorată obstrucţiei şi posibilitatea evoluţiei spre astm bronşic (la 25% din
cazuri). Această simptomatologie determină scăderea capacităţii de muncă şi absenteism, persoanele bolnave
necesitând concediu medical. Tratamentul specific constă în imunoterapie specifică – care costă în medie 750 lei/an
– administrată pe o perioadă de 3-5 ani, tratamentul nefiind decontat din fondul unic pentru asigurări de sănătate. În
afara medicului alergolog, patologia determinată de ambrozia este tratată – nespecific - şi de medici din alte
specialităţi: ORL, Pneumologie, medici de familie.
Scăderea numărului de îmbolnăviri poate fi obţinută prin scăderea cantităţii de polen existent în atmosferă,
prin înlăturarea plantei ambrozia, mecanic sau chimic.
Este cunoscut faptul că polenul poate parcurge între 300-500 km, de aceea intervenţiile de limitare a
răspândirii plantei trebuie să fie aplicate unitar la nivel naţional. Mai jos, vă dau câteva exemple din alte state privind
metode convenţionale de combatere ale plantei, dar şi metodele preventive elaborate, precum creşterea nivelului de
conştientizare a populaţiei, prevenirea răspândirii şi introducerii în zone neinfestate:
Austria, Germania, Italia şi Slovenia utilizează cu precădere metodele preventive, precum creşterea nivelului
de conştientizare a populaţiei, prevenirea răspândirii şi introducerii în zone neinfestate şi monitorizarea. De
asemenea, utilizează şi metode convenţionale de combatere precum cele mecanice, chimice şi biologice, însă acestea
sunt însoţite de reglementări legislative foarte clare. Modul de stabilire a metodelor de control ce urmează a fi
aplicate este dependent de gradul de invadare şi zona afectată.
China a dezvoltat combaterea biologică prin utilizarea unei specii nocturne de molie, respectiv Tarachidia
candefacta şi a unei molii galicole care infestează tulpinile (Epiblema strenuana), însă eficienţa acestei metode are
proporţii foarte diferite.
Canada a testat metode mecanice precum smulgerea manuală sau cosirea, pentru a determina eficienţa
acestora în combaterea florii pustei. Nici una dintre metodele analizate nu au eradicat planta, însă au micşorat
cantitatea de seminţe produsă. Combaterea chimică s-a dovedit mai eficientă comparativ cu cele mecanice.
În Croaţia s-a încercat combaterea biologică cu ajutorul speciei Zygogramma suturalis, care s-a dovedit
ineficientă.
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În Ungaria a fost creată o comisie interministerială pentru combaterea A. artemisiifolia alcătuită din opt
miniştri, rolul acesteia fiind de a crea o bază legislativă pentru obligativitatea combaterii florii pustei. Astfel,
combaterea acestei specii a devenit obligatorie pentru fiecare proprietar de teren înainte de perioada înfloririi.
Proprietarii care nu se supun acestor reglementări pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 20.000 şi 5 milioane de
HUF. Măsurile de combatere aplicate sunt aceleaşi ca în Austria, Germania şi Italia.
În Federaţia Rusă şi Australia s-a încercat implementarea metodei biologice cu Tarachidia candefacta,
Epiblema strenuana şi Zygogramma suturalis cu rezultate variabile.
Elveţia foloseşte cu precădere cosirea şi aplicarea erbicidelor pentru combaterea florii pustei, în funcţie de
tipul de folosinţă al terenului pe care apare. Au fost realizate materiale imprimate pentru informarea publicului larg,
respectiv proprietarii de gospodării şi terenuri privind impactul speciei şi modul de combaterea a acesteia în zonele
locuite. În cazul terenurilor agricole se utilizează rotaţia culturilor împreună cu erbicidarea. De asemenea, a fost
creată o pagină de web (http://www.ambrosia.ch) cu informaţii în limbile franceză, italiană şi germană. În această
ţară floarea pustei este subiectul unei campanii oficiale, combaterea ei fiind obligatorie. Astfel, din anul 2006 această
specie a fost declarată buruiană de carantină în agricultură. De asemenea, au loc acţiuni concertate care reunesc
diverse domenii în scopul de a reduce răspândirea acestei specii la costuri cât mai scăzute.
În SUA se aplică atât metode mecanice cât şi chimice de combatere a florii pustei. S-a mai încercat arderea
însă era necesară o cantitate prea mare de combustibil pentru arderea completa. Cele mai eficiente tratamente s-au
dovedit a fi cele chimice.
Având în vedere faptul că există deja câteva exemple de bune practici in statele membre ale
Uniunii Europene şi nu numai privind combaterea ambroziei prin lege dar şi metode preventive pentru
creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei, prevenirea răspândirii şi introducerii în zone neinfestate
şi monitorizare, consider ca este oportun să aibă şi statul român reglementări legislative foarte clare în
ceea ce priveşte rezolvarea acestei situaţii. Măsurile imediate ar duce concret la reducerea patologiei
alergologice din cauza polenului plantei ambrozia, la creşterea capacităţii de muncă a populaţiei active,
la scăderea costurilor cu decontarea concediilor medicale şi la îmbunătăţirea aspectului terenurilor virane
necultivate.
Din aceste motive consider că este important a organiza intervenţii pentru a opri expansiunea
acestei plante invazive şi pentru a controla zonele deja poluate. Având în vedere impactul acestei specii
de plantă asupra stării de sănătate a oamenilor, aş dori să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere elaborarea
unui act normativ prin crearea unui cadru legal la nivel naţional privind această problemă în care să fie
cuprinse măsuri prin care autorităţile locale să se implice mai activ în combaterea acestei plante, precum
şi o metodologie privind creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra pericolului pe care-l
prezintă această plantă.
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Probleme survenite din schimbarea denumirii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Stimate domnule Ministru,
În urma sesizărilor primite la cabinetul meu parlamentar din partea reprezentanţilor unor unităţi de
învăţământ, referitoare la schimbarea denumirii Ministerului din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, vă adresez întrebarea dacă aţi luat în calcul faptul că o dată cu
această modificare, unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene din toată ţara sunt obligate să schimbe
din nou, la nici un an de la ultima schimbare de denumire, ştampile, sigilii, plăcuţe precum şi toate documentele şi
formularele utilizate.
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Acum, toate unităţile şcolare cu personalitate juridică, sunt obligate să trimită pe adresa inspectoratului
şcolar o cerere pentru ştampilă, inspectoratul şcolar o trimite la minister, astfel încât să se realizeze comanda. Costurile acestor modificări vor fi suportate de fiecare şcoală în parte, în baza unei facturi ce va fi primită la unitate.
De menţionat este şi faptul că pentru eliberarea de documente mai vechi cum ar fi adeverinţe de orice fel,
diplome sau copii după acte de studii, este nevoie să se facă un drum la inspectorat pentru a pune ştampila respectivă,
iar dacă se schimbă denumirea în timpul anului, aşa cum s-a întâmplat şi acum, orice adeverinţă sau diplomă trebuie
sa fie dată in doua exemplare, pe cele două titulaturi ale Ministerului.
De asemenea, vă întreb dacă s-au luat în considerare toate efectele schimbării denumirii Ministerului, având
în vedere că aproape fiecare ministru a modificat titulatura, provocând astfel o serie de măsuri care au impus şi
alocarea de buget, pe care trebuie să le ia toate unităţile de învăţământ din România, pentru a se conforma de fiecare
data, noilor reglementări.
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista achiziţiilor realizate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „acţionează în
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement
din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru
modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista achiziţiilor realizate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Prahova în anul 2015, precum şi lista proiectelor de modernizare şi optimizare a serviciilor pentru sport şi
tineret întreprinse de aceasta în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista activităţilor recreative, turistice şi sportive şi lista taberelor pentru copii şi tineret organizate de
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „utilizează centrele de
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agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi
tineret”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista activităţilor recreative, turistice şi sportive desfăşurate în
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015, precum şi lista taberelor pentru copii şi tineret
organizate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Modalitatea concretă în care Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova a urmărit aplicarea şi
controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului în anul 2015

Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „urmăresc aplicarea şi
controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care este modalitatea concretă în care Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Prahova a urmărit aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi
tineretului în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova pentru
anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „elaborează calendarul
anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care este calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret pe care
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova l-a supus supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret în anul 2015.
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Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista taberelor tematice, activităţilor de recreere,
seminariilor şi cursurilor pentru educaţia nonformală pentru
tineri şi studenţi organizate de către Direcţia Judeţeanăpentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „organizează tabere
tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista taberelor tematice, activităţilor de recreere, seminariilor şi
cursurilor pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi organizate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista programelor speciale pentru sportivi, secţii sau echipe finanţate de către Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „finanţează unele
programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor speciale pentru sportivi, secţii sau echipe
finanţate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015, precum şi cuantumul acestor
finanţări.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista programelor de informare şi consiliere derulate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. î) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „oferă informaţii şi
acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor de informare şi consiliere derulate de către
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015, precum şi rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista acţiunilor organizate şi desfăşurate de către DirecţiaJudeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în
taberele sau centrele de agrement în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „organizează şi
desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi
internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista acţiunilor de şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice,
distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri organizate şi desfăşurate
de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în taberele sau centrele de agrement în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista colaboratorilor Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
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Potrivit art. 2 alin (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „colaborează cu celelalte
instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei
publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista instituţiilor deconcentrate, organelor de specialitate ale
administraţiei publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, altor instituţii publice, persoanelor juridice
de drept public sau privat, române sau străine cu care Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova colaborat în
anul 2015 în vederea realizării atribuţiilor specifice.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret existente în judeţul Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „organizează baza de
date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret existente
în judeţul Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Numărul centrelor pentru tineret coordonate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova

Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „propun Autorităţii
Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în
vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi numărul centrelor pentru tineret coordonate de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, precum şi lista centrelor înfiinţate sau desfiinţate în judeţul Prahova în
anul 2015.
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Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista acţiunilor în domeniile sportului şi tineretului la a căror organizare, participare, monitorizare şi
evaluare şi-a adus aportul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „organizează, participă,
monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista acţiunilor în domeniile sportului şi tineretului la a căror
organizare, participare, monitorizare şi evaluare şi-a adus aportul Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova
în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Parteneriate dezvoltate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova cu persoane fizice şi
juridice în anul
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „colaborează,
cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile
sportului şi tineretului”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista parteneriatelor dezvoltate de către Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Prahova cu persoane fizice şi juridice în anul 2015, precum şi modalitatea în care au fost
implementate şi rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Lista programelor cu caracter social pentru copii şi tineriorganizate şi implementate de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „organizează şi
implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi lista programelor cu caracter social pentru copii şi tineri
organizate şi implementate de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova în anul 2015, precum şi
rezultatele acestora.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Aplicarea la nivelul judeţului Prahova a Programului deguvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii
Naţionalepentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului
Doamnă Ministru,
Potrivit art. 2 alin (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „asigură punerea în
aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi
programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi Programul de guvernare şi strategia Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului pentru anul 2015, precum şi lista programelor Autorităţii
Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului desfăşurate în cadrul Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată doamnei Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului
Modalitatea concretă prin care Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova a asigurat sprijin de
specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de către instituţii publice locale în anul 2015
Doamnă Ministru,
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Potrivit art. 2 alin (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, între
atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova se numără şi aceea că „asigură sprijin de
specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii
publice locale”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi care este modalitatea concretă prin care Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Prahova a asigurat sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de către instituţii
publice locale în anul 2015, precum şi lista programelor şi proiectelor de şi pentru tineret şi pentru sport realizate în
anul 2015 cu sprijinul DJST Prahova.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Numărul atestatelor de auditor de siguranţă rutieră eliberatede către Autoritatea Rutieră Română în judeţul
Prahova în anul 2015
Domnule Ministru,
Potrivit art. 4 alin (1) lit. n) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. din 24.09.1998, cu modificările şi completările ulterioare, între atribuţiile Autorităţii Rutiere Române se
numără şi aceea că „eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în
raport cu gravitatea abaterii”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi numărul atestatelor de auditor de siguranţă rutieră eliberate de
către Autoritatea Rutieră Română în judeţul Prahova în anul 2015, precum şi numărul sancţiunilor disciplinare
aplicate auditorilor de siguranţă rutieră din Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Numărul şcolilor de conducători auto, al instructorilor auto şi cel al profesorilor de legislaţie rutieră autorizaţi
în judeţulPrahova în anul 2015
Domnule Ministru,
Potrivit art. 4 alin (1) lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. din 24.09.1998, cu modificările şi completările ulterioare, între atribuţiile Autorităţii Rutiere Române se
numără şi aceea că „autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră”.
În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi numărul şcolilor de conducători auto, al instructorilor auto şi cel
al profesorilor de legislaţie rutieră autorizaţi de către Autoritatea Rutieră Română în judeţul Prahova în anul 2015.
Solicit răspuns în scris.
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Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Paul Dumbrăvanu
***
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