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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 15 februarie
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 15 februarie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 177/2009) - lege organică;
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale (PL-x 275/2013) - lege organică;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri
pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată (PL-x
739/2015) - lege ordinară;
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
(PL-x 655/2015) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului (PL-x 888/2015) - lege ordinară.
Proiectele de lege menţionate vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de miercuri, 17 februarie.
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte
de lege:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015)
- lege ordinară:
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(PL-x 620/2015) - lege ordinară.
Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup (PL-x 649/2015)
- lege ordinară a fost returnat Comisiilor juridică şi pentru drepturile omului, pentru o zi, în vederea remedierii unor
erori materiale.
În aceeaşi zi, au avut loc, în cadrul Orei Guvernului, dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al
PSD, cu tema: „Strategia Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea serviciilor medicale de calitate, de sănătate
publică în conformitate cu nevoile populaţiei. Poziţia Ministerului Sănătăţii faţă de proiectul legislativ Legea
prevenţiei în sănătate”.
Tema supusă dezbaterii a fost prezentată de domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate a
Camerei Deputaţilor.
Punctul de vedere al Guvernului a fost expus de domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii.
La dezbateri au participat deputaţii: Nicolae Bănicioiu (Grupul parlamentar al PSD), Horia Cristian (Grupul
parlamentar al PNL), Camelia Margareta Bogdănici şi Liliana Mincă (Grupul parlamentar al UNPR), Vicenţiu
Mircea Irimie (Grupul parlamentar al ALDE), Cseke Attila (Grupul parlamentar al UDMR) şi Ovidiu Ganţ (Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale).
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Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună, au adoptat (221 voturi pentru, 1 abţinere) Proiectul de
Hotărâre referitor la solicitarea domnului Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele României, cu privire la aprobarea
participării Armatei României, în anul 2016, exclusiv pe teritoriul Republicii Irak, la activităţi de instruire a forţelor
de securitate irakiene în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti - ISIL/Daesh, condusă de SUA, cu un efectiv total de
până la 50 de militari, cuprinzând instructori, personal de stat major şi de sprijin din domeniile: forţe speciale,
informaţii militare şi forţe terestre.
Documentul menţionat a fost elaborat pe baza Raportului comun al Comisiilor de apărare ale celor două Camere
ale Parlamentului.
***
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 17 februarie
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, miercuri, 17 februarie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (încetarea mandatului domnului deputat Ion
Stan, ca urmare a deciziei penale nr.8/25.01.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) (PH CD 3/2016) (253
voturi pentru, 1 abţinere);
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri
pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată. (PL-x
739/2015) – lege ordinară (265 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abţineri);
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
(PL-x 655/2015) – lege ordinară (269 voturi pentru, 3 abţineri);
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015)
– lege ordinară (267 voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abţineri);
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului (PL-x 888/2015) – lege ordinară (273 voturi pentru, 1 abţinere);
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015) – lege ordinară (275
voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri);
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015) – lege ordinară (278 voturi pentru, 4
abţineri);
8. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” - S.A., în
domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba (PL-x
780/2015) – lege ordinară (277 voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri);
9. Proiectul de Lege privind asigurarea toleranţei faţă de diferenţele de grup (PL-x 649/2015) – lege ordinară
(152 voturi pentru, 105 împotrivă, 24 abţineri). Proiectul de lege nu a fost adoptat pentru că nu s-a întrunit
majoritatea de jumătate plus unu din numărul deputaţilor prezenţi. La votarea acestui proiect de lege au fost
prezenţi 315 deputaţi.
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata
tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti (PL-x
889/2015) – lege ordinară (262 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere);
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor (Pl-x 517/2014) – lege ordinară (266 voturi pentru);
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor (PL-x 41/2015) – lege ordinară (264 voturi pentru);
13. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 177/2009) – lege organică (263 voturi pentru, 1 împotrivă,1 abţinere);
14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară şi
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale (PL-x 275/2013) – lege organică (264 voturi pentru, 1
împotrivă);
15. Propunerea legislativă pentru modificarea art.277 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 820/2015) –
lege organică (265 voturi pentru);
16. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
821/2015) – lege organică (265 voturi pentru).
Au fost adoptate tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
(PL-x 819/2015) - lege organică;
2. Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar (Plx 760/2015) - lege organică;
3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie
2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic (Pl-x
806/2015) - lege organică;
4. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi
studenţilor (Pl-x 774/2015) - lege organică;
5. Propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român (Pl-x
776/2015) - lege organică;
6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 794/2015) - lege
organică.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, două propuneri
legislative: Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 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 (PL-x 742/2015) - lege ordinară şi Propunerea legislativă pentru
modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
(Pl-x 606/2015) - lege ordinară.
Plenul Camerei Deputaţilor a respins Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea reţinerii domnului deputat
Mădălin – Ştefan Voicu (PHCD 4/2016) (116 voturi pentru, 170 împotrivă), precum şi Proiectul de Hotărâre privind
încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Mădălin – Ştefan Voicu (PHCD 5/2016) (103 voturi pentru, 158
împotrivă).
În aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a adoptat Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea reţinerii domnului
deputat Nicolae Păun (PHCD 6/2016) (128 voturi pentru, 78 împotrivă).
În ceea ce priveşte Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat
Nicolae Păun (PHCD 7/2016), acesta nu a fost votat din lipsă de cvorum.
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Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 22 februarie
Preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a transmis Parlamentului României, luni, 22
februarie, un mesaj despre temele majore ale politicii interne, dar şi despre obiective importante în materie de
politică externă şi securitate.
Şeful statului a cerut Camerelor reunite asumarea câtorva obiective majore pentru anul electoral 2016:
recâştigarea încrederii în politică, funcţionarea adecvată a instituţiilor într-un stat democratic, continuarea eforturilor
în care România a făcut progrese şi a câştigat încrederea partenerilor externi.
Preşedintele a dezaprobat faptul că imunitatea parlamentară mai este folosită pentru blocarea cererilor
Justiţiei şi a afirmat că nu va rămâne un simplu spectator în ceea ce priveşte numirea noilor şefi ai DNA şi ICCJ şi
alegerile pentru Consiliul Superior al Magistraturii, exprimând speranţa că în acestă zonă va exista o competiţie reală,
situată departe de zona politicului.
Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că, în materie de politică externă şi securitate, priorităţile şi obiectivele
majore rămân aceleaşi pentru România, iar anul 2016 întruneşte toate premisele pentru o creştere calitativă a
parteneriatului strategic cu SUA. În actualul context politic complicat, România este şi va rămâne o ancoră de
democraţie, predictibilitate şi stabilitate de importanţă strategică la frontiera estică a NATO şi a Uniunii Europene.
Preşedintele României a amintit şi de participarea domniei sale la Consiliul European, unde a susţinut o
poziţie fermă în ceea ce priveşte respectarea drepturilor cetăţenilor români în UE, neaccceptând discriminarea
acestora în raport cu alţi cetăţeni ai Uniunii.
După transmiterea mesajului prezidenţial, plenul reunit al Parlamentului a fost suspendat din lipsă de
cvorum, iar preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a precizat că următoarea şedinţă a Birourilor
permanente reunite care să convoace o nouă şedinţă comună este programată pentru miercuri, 24 februarie, la ora
10.00.
În aceeaşi zi, într-o şedinţă separată a Camerei Deputaţilor, au avut loc dezbaterile politice din cadrul „Orei
Guvernului”, la solicitarea Grupului parlamentar al UDMR, cu tema „Stadiul de execuţie al autostrăzii Transilvania.
Situaţia existentă pe fiecare tronson, problemele la zi, existenţa autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor, termene de
execuţie, perspective de inaugurare în anii 2016-2017”.
Punctul de vedere al Guvernului a fost detaliat de Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor, iar tema a
fost prezentată de domnul deputat Cseke Attila. La dezbateri au participat deputaţii: Sorin Iacoban şi Cornel Itu
(Grupul parlamentar al PSD), Lucian Nicolae Bode, Mircea Toader şi Andreea Paul (Grupul parlamentar al PNL),
Iosif Moldovan (Grupul parlamentar al UDMR), Ioan Hulea (Grupul parlamentar al UNPR), Ovidiu Ioan Silaghi
(Grupul parlamentar al ALDE), Adrian Merka (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Remus Cernea
(deputat neafiliat).
***
Şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 24 februarie
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 24 februarie, prin vot final, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri
pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată. (PL-x
739/2015) – lege ordinară (207 deputaţi prezenţi, 152 voturi pentru, 2 abţineri, 53 deputaţi nu au votat);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a 2 Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
(PL-x 655/2015) – lege ordinară (214 deputaţi prezenţi, 150 voturi pentru, 1 abţinere, 63 deputaţi nu au
votat);
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de
construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului (PL-x 833/2015)
– lege ordinară (213 deputaţi prezenţi, 148 voturi pentru, 2 abţineri, 63 deputaţi nu au votat);
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului (PL-x 888/2015) – lege ordinară (218 deputaţi prezenţi, 150 voturi pentru, 3
abţineri, 65 deputaţi nu au votat);
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015) – lege ordinară (220
deputaţi prezenţi, 147 voturi pentru, 2 abţineri, 71 deputaţi nu au votat);
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul feroviar (PL-x 641/2015) – lege ordinară (220 deputaţi
prezenţi, 147 voturi pentru, 3 abţineri, 70 deputaţi nu au votat);
7. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” - S.A., în
domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba (PL-x
780/2015) – lege ordinară (222 deputaţi prezenţi, 148 voturi pentru, 3 abţineri, 71 deputaţi nu au votat);
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă
în perioada aprilie - septembrie 2015 (PL-x 822/2015) - lege ordinară (233 deputaţi prezenţi, 165 voturi
pentru, 1 abţinere, 67 deputaţi nu au votat);
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.5¹
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL-x 5/2016) - lege
ordinară (202 deputaţi prezenţi, 160 voturi pentru, 1 împotrivă, 41 deputaţi nu au votat);
10. Propunerea legislativă pentru modificarea modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 823/2015) – lege organică (229 deputaţi prezenţi, 152 voturi pentru, 13 împotrivă, 1 abţinere, 63 deputaţi
nu au votat). Această propunere legislativă a fost respinsă prin neîntrunirea numărului necesar de voturi în
vederea adoptării unei legi organice.
Proiectul de Lege privind asigurarea toleranţei faţă de diferenţele de grup (PL-x 649/2015) – lege ordinară a fost
retrimisă la comisiile de specialitate, pentru trei săptămâni, în vederea redactării unui raport suplimentar (216
deputaţi prezenţi, 154 voturi pentru, 6 împotrivă, 56 deputaţi nu au votat).
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale (Pl-x 809/2015) - lege organică a fost adoptată tacit, prin depăşirea termenelor pentru dezbatere şi vot final.
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în aceeaşi zi, prin vot secret cu bile (261 deputaţi prezenţi, 165 voturi
pentru, 86 împotrivă), Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Nicolae
Păun (PHCD 7/2016).

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2016
perioada 15 – 26 februarie 2016

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie - iunie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 26 februarie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

858

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

41

1) Dezbătute

29
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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

20
29
9
20
0
0
0
829
287
515
22

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

5

3) Desesizări

2

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

18
17
1

Cele 29 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
14 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
15 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
Şedinţele de luni, 22 şi miercuri, 24 februarie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

262
262

din care: - în dezbatere
- la vot final

0
11

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

9

Retrimise la comisii

▪ Cele 11 iniţiative legislative votate privesc:
7 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 propuneri legislative

11
2
9
0
0
1
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
perioada 15 – 17 februarie 2016
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 177/2009 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

2.

PL-x 275/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

3.

PL-x 889/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind
plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma
tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul
Bucureşti
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 819/2015 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea unor acte normative
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 760/2015 - Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul
învăţământului preuniversitar
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

3.

Pl-x 806/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub
aspect ştiinţific şi tehnologic
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

4.

Pl-x 820/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011

5.

Pl-x 821/2015 - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011

6.

Pl-x 774/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007
privind practica elevilor şi studenţilor
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
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7.

Pl-x 776/2015 - Propunerea legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială
a statului român
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

8.

Pl-x 794/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

Pl-x 517/2014 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor

2.

PL-x 41/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.44 din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor

Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în perioada 22 – 26 februarie 2016
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
4.

PL-x 739/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2015 privind
unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de
instituţie publică implicată

5.

PL-x 655/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru
stabilirea unor măsuri bugetare

6.

PL-x 833/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri
speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în
faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii
Palatul Parlamentului

7.

PL-x 888/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind
unele măsuri în domeniul învăţământului

8.

PL-x 865/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
PL-x 641/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

9.
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10.

PL-x 780/2015 - Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi
Ferate „C.F.R" - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al
Oraşului Teiuş, judeţul Alba

11.

PL-x 822/2015 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de secetă severă în perioada aprilie - septembrie 2015

12.

PL-x 5/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2015 pentru
modificarea art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională

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

Pl-x 809/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al
Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară
a anului 2016
( situaţie la data de 26 februarie 2016 )

În şedinţa din data de 10 februarie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2016, care cuprinde 120 de proiecte de
legi.
Din totalul proiectelor de legi, 84 au fost transmise Parlamentului, dintre care 78 au fost
înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ, iar 6 sunt
înregistrate la Senat în calitate de primă Cameră sesizată:
Stadiul proiectelor de legi
Proie
Camera decizională
cte
Camera Deputaţilor
primă Cameră
sesizată:
Camera Deputaţilor
- Cameră
decizională:

Senat
În
procedură

11

73

6
84

ÎN PROCEDURĂ

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

Total
Total general:

CAMERA DEPUTAŢILOR

6

ADOPTATE / RESPINSE
0
0 - transmise la Senat:
0 - în curs de promulgare:
- legi promulgate:

5
6
0

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

0
0
0

67
78
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2016
(situaţie la data de 25 februarie 2016)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

PLx
636/2015
L
535/2015

PLx
552/2015

2

3

4

L
267/2015

PLx
691/2015

Titlul proiectului de lege

Stadiul

Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE,
Euratom privind sistemul de resurse proprii ale
CD + S
Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei OZ Plen
Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom
2014. (poz. I-c-1)
BUG CD + BUG S
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.

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

Propunere legislativă pentru modificarea Legii Modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cinegetic nr.407/2006, în sensul că producerea, S - Respins pe
procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
29.06.2015
capcanelor,
arcurilor,
precum
şi
deţinerea,
- Caracter: organic
comercializarea, utilizarea şi reproducerea păsărilor de CD - OZ Plen

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte
normative
din
domeniul
protecţiei
consumatorilor.(poz. I-a-37)

L
364/2015

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

PLx
863/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea
unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-22)

L
561/2015

Obiectul de reglementare

- Caracter: ordinar

pradă şi a câinilor de vânătoare să se facă cu respectarea
reglementărilor administratorului fondului de vânătoare.
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2015 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei
consumatorilor, în sensul modificării Ordonanţei
Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a modificării şi completării Legii nr.363/2007
privind
combaterea
practicilor
incorecte
ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia
consumatorilor, cu modificările ulterioare.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare stabilirea unor masuri financiar fiscale şi
modificarea şi completarea unor acte normative,
intervenţiile legislative fiind argumentate în Nota de
fundamentare prin faptul că „fragmentarea finanţării pe

AGRI

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - OZ Plen
IND

Observaţii

Raport de
adoptare depus
pe 09.12.2015
(25/Rc/ 2015)

Raport de
respingere
depus pe
09.12.2015
(752/R/ 2015)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 10.02.2016
(48/R/ 2016)

S - Adoptat pe
03.12.2015

CD - OZ Plen
BUG

i ADMIN

Raport de
adoptare în

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
411/2014

5

L
568/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

PLx
412/2014

6

L
569/2014

PLx
524/2011

7

L
616/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2013. (poz. I-c-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2010. (poz. I-c-2)

Obiectul de reglementare

Stadiul

forma
prezentată de
Guvern depus
pe 24.03.2016
(89/R/ 2016)

ani prin eşalonarea creditelor bugetare sau finanţarea
insuficientă faţă de nevoia sau capacitatea de lucru
efectivă în cazul unor investiţii în infrastructura tehnicoedilitară poate duce la creşterea efectivă a cheltuielilor de
realizare a unor obiective de investiţii datorită operaţiilor
tehnologice suplimentare necesar a fi executate în cazul
întreruperii unor procese tehnologice aflate în derulare
datorită sistării finanţării prin limitarea creditelor
bugetare din care se pot realiza efectiv transferuri”.

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

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

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

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

2

Observaţii

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

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

Raport depus
pe 25.10.2012

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
525/2011

8

L
617/2011

Titlul proiectului de lege

9

L
241/2013

PLx
428/2012

10

L
394/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-4)

11

L
546/2013

Observaţii

Raport depus
pe 25.10.2012

pe anul 2010.

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

Raport depus
pe 23.10.2013

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului CD +S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului OZ Plen
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru BUG CD + BUG S
anul 2011. (poz. I-c-5)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
413/2013

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului CD +S
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului OZ Plen
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj BUG CD + BUG S
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
203/2013

Obiectul de reglementare

Raport depus
pe 23.10.2013

şomaj pe anul 2011.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-6)

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

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

3

Raport depus
pe 25.06.2014

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
414/2013

12

L
547/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2012. (poz. I-c-7)

Stadiul

CD +S
OZ Plen
BUG CD + BUG S

Observaţii

Raport depus
pe 25.06.2014

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

13

PLx
47/2012
L
771/2011

PLx
97/2013

14

L
21/2013

PLx
105/2013

15

L
440/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
(poz. I-b-14)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea guvernanţei corporative a întreprinderilor
publice, intervenţiile legislative vizând delimitarea sferei
întreprinderilor publice, stabilirea atribuţiilor autorităţii
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care
sunt selectaţi administratorii şi managerii societaţii,
reglementarea unor norme pentru o mai accentuată
protecţie şi reprezentare a acţionarilor minoritari, precum
şi asigurarea transparenţei deciziei de administrare faţă
de acţionari şi public.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi
naturale. (poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
(poz. I-b-49)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

de extracţie şi comercializare a gazelor naturale.

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea
fondurilor publice.

4

S - Adoptat pe
02.04.2012

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

TDR:

S - Adoptat pe
19.03.2013

CD - BUG şi
IND pt. raport
comun

S - Adoptat pe
25.03.2013

TDR:
11.04.2013

TDR:
CD - BUG
18.04.2013
MUN şi JUR
pt. raport comun

Nr.
crt

16

17

18

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
562/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-10)

L
350/2015

PLx
563/2015
L
351/2015

PLx
646/2015
L
365/2015

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

Observaţii

TDR:
01.10.2015

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2014 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2014. (poz. I-c-11)

CD +S
BUG CD + BUG S

pt. raport comun

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

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind
06.10.2015
reglementarea unor măsuri pentru stimularea
CD - Retrimis
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile.
Reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
pe 15.02.2016
(poz. I-b-53)
fondurilor europene nerambursabile.
BUG şi MED
- Caracter: ordinar
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da

TDR:
01.10.2015

TDR:
04.03.2016

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
452/2015

19

L
234/2015

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3
S - Adoptat pe
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 08.06.2015
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
modificarea art.3 alin(1) lit.c din Ordonanţa de urgenţă a
CD - BUG şi
(poz. I-b-47)
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
- Caracter: ordinar
autovehicule destinate a fi utilizate de către unităţile TRSP
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
sistemului administraţiei penitenciare.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

5

TDR:
23.06.2015

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
630/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule. (poz. I-b-46)

L
392/2015

PLx
644/2015

21

L
541/2015

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

Obiectul de reglementare
Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.37/2014, în vederea armonizării legislatţiei
naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni
în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru
ce-i revin României în cadrul procesului de post-aderare.

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - BUG şi
TRSP
pt. raport comun

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind
asistenţa financiară rambursabilă între România şi
Republica Moldova, semnat la Chişinău, la 7 Proiectul are ca obiect ratificarea Acordului de împrumut S - Adoptat pe
19.10.2015
octombrie 2015. (poz. I-b-41)
privind asistenţa financiară rambursabila între România
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
şi Republica Moldova în valoare de maxim 150 milioane CD - BUG
pt. raport
- Caracter: ordinar
de euro, semnat la Chişinău, la 7 octombrie 2015.

TDR:
20.10.2015

TDR:
26.11.2015

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

22

PLx
715/2015
L
536/2015

PLx
740/2015

23

L
520/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect
de reglementare stabilirea cadrului general de gestionare
perioada de programare 2014-2020. (poz. I-b-55)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
19.10.2015

CD - Retrimis
pe 21.12.2015
financiară a Fondurilor Europene Structurale şi de BUG
Investiţii pentru perioada de programare 2014-2010.
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea
S - Adoptat pe
şi completarea unor acte normative, precum şi
26.10.2015
Proiectul
de
ordonanţă
de
urgenţă
are
ca
obiect
de
pentru reglementarea unor măsuri bugetare. (poz. Ireglementare modificarea şi completarea unor acte CD - BUG
b-30)
normative din mai multe domenii de activitate.
pt. raport
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

6

TDR:
09.03.2016

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

24

Nr. înreg.

PLx
830/2015
L
515/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, Modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 18.11.2015
precum şi a altor acte normative. (poz. I-b-6)
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi CD - BUG,
- Caracter: organic
completările ulterioare, în sensul revizuirii cadrului MUN şi JUR
- Procedură de urgenţă: da
normativ în materie.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern

Observaţii

TDR:
10.12.2015

- Cameră decizională: CD
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare

25

26

27

PLx
810/2015
L
367/2015

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

Proiect
de
Lege
privind
supravegherea înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea S - Respins pe
Macroprudenţială, structură inter-instituţională, fără 10.11.2015
macroprudenţială a sistemului financiar naţional.
personalitate juridică, între Banca Naţională a României,
(poz. I-b-5)
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Guvern, cu rol CD - BUG
- Procedură de urgenţă: da
în
a
asigura
coordonarea
supravegherii pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
privind protecţia consumatorului. (poz. I-b-39)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

macroprudenţiale la
stabilităţii financiare.

nivel

naţional

şi

TDR:
03.12.2015

menţinerea

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unui număr de
cinci acte normative din domeniul protecţiei
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai
1999 privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum şi garanţii conexe.

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

TDR:
12.03.2009

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor S - Adoptat pe
preţioase din România, republicată, cu modificările şi
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 02.09.2010
CD - Retrimis
TDR:
preţioase în România. (poz. I-b-36)
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a
02.04.2013
pe
19.03.2013
la
- Procedură de urgenţă: da
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
- Iniţiator: Guvern
IND
şi
JUR
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce
- Cameră decizională: CD
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pt. raport comun
pietre preţioase.

7

Nr.
crt

28

Nr. înreg.

PLx
398/2013
L
300/2013

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare
a activităţii de îmbunătăţiri funciare, urmărindu-se,
printre altele, stabilirea unor măsuri de limitare a
modalităţii de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri
funciare aflate în domeniul privat al statului numai la
folosinţă gratuită, precum şi a unor măsuri destinate
menţinerii în stare de funcţionare a infrastructurii de
îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul privat al statului.

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

29

PLx
190/2014
L
6/2014

Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
22.10.2013

CD - Retrimisă
pe data de
03.02.2016
IND, AGRI şi
MED
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în
Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice, S - Adoptat pe
07.04.2014
naţional. (poz. I-b-23)
a obligaţiei de realizare a lucrărilor de reabilitare
- Caracter: ordinar
ambiental-arhitecturală a construcţiilor, precum şi de CD - IND
pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
amenajare a terenului aferent acestor imobile.

TDR:
23.02.2016

TDR:
30.04.2014

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

30

31

PLx
17/2016

Proiect de Lege privind achiziţiile sectoriale.
(poz. I-b-2)

L
627/2015

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

PLx
18/2016

Proiect de Lege privind achiziţiile publice.
(poz. I-b-1)

L
628/2015

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

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea achiziţiilor
sectoriale în România, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin asigurarea
„transpunerii prevederilor obligatorii ale Directivei
2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de
entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de
abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr.L94/243 din 28 martie
2014.”
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea
cadrului legal privind achiziţiile publice din România,
urmărind transpunerea parţială a Directivei 2014/24/UE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a
Directivei 2004/18/CE.

8

S - Adoptat pe
09.02.2016

TDR:

21.03.2016
CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
TDR:
JUR
21.03.2016
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
19/2016

32

L
629/2015

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind remediile şi căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concediune şi pentru organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
(poz. I-b-3)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

33

34

PLx
20/2016

Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii. (poz. I-b-3)

L
630/2015

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

PLx
239/2014
L
192/2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea
anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind
instituirea
impozitului
asupra
veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale. (poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unui sistem
de remedii şi căi de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
achiziţie sectorială şi a contractelor de concesiune,
precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestatţiilor, în vederea
transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative
privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac
faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de
produse şi a contractelor publice de lucrări, precum şi ale
Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992
privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor
administrative referitoare la aplicarea normelor
comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice
ale entităţilor care desfoşoară activităţi în sectoarele apei,
energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.
Proiectul are ca obiect de reglementare crearea cadrului
legal aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de
concesiune de lucrări şi contractelor de concesiune de
servicii de către autorităţile contractante şi entităţile
contractante, urmărind transpunerea parţială a Directivei
2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de
concesiune, pe coordonatele necesităţii adaptării şi
actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări
europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii
angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi
completările
ulterioare,
în
sensul
introducerii
clarificărilor necesare astfel încât să fie asigurată
decuplarea formării preţurilor în cadrul pieţei
concurenţiale de formare a preţurilor în cadrul pieţei
reglementate.

9

Stadiul

Observaţii

TDR:
21.03.2016
S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
09.02.2016

CD - IND şi
JUR
pt. raport comun

TDR:
21.03.2016

S - Adoptat pe
28.04.2014

CD - Retrimisă
pe 11.02.2015 la
IND pt. raport
suplimentar

TDR:
25.02.2015

Nr.
crt

35

36

Nr. înreg.
PLx
29/2015
L
593/2014

PLx
761/2015
L
543/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege privind incubatoarele de afaceri. Regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a S - Adoptat pe
incubatoarele de afaceri, prin acordarea de facilităţi din 05.02.2015
(poz. I-b-42)
partea autorităţilor publice pentru fondatorii acestora, în
- Caracter: ordinar
CD - IND şi
vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării
- Procedură de urgenţă: da
economiilor şi realizării unui mediu antreprenorial în JUR
- Iniţiator: Guvern
pt.raport
cadrul comunităţilor locale.
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor
S - Adoptat pe
de accident major în care sunt implicate substanţe
28.10.2015
Crearea cadrului juridic privitor la controlul asupra
periculoase. (poz. I-b-27)
CD - IND,
pericolelor de accident major în care sunt implicate
- Caracter: ordinar
MED şi ADMIN
substanţe periculoase.
- Procedură de urgenţă: da
pt.raport comun
- Iniţiator: Guvern

Observaţii

TDR:
16.02.2015

TDR:
12.10.2015

- Cameră decizională: CD

37

PLx
781/2015
L
390/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 02.11.2015
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013
CD - IND şi
comercianţi. (poz. I-b-38)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt.raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 şi a Directivei 2009/22/CE.

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

38

PLx
643/2015
L
506/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru
facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii
referitoare la încălcările normelor de circulaţie care
afectează siguranţă rutieră şi pentru facilitarea
executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.
(poz. I-b-20)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
162/2014

39

L
21/2014

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea
Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea
schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la
încălcările normelor de circulaţie care afectează S - Adoptat pe
siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării 06.10.2015
sancţiunilor aplicate acestor încălcări, având în vedere
CD - TRSP şi
necesitatea transpunerii dispoziţiilor Directivei(UE)
JUR
2015/413 a Parlamentului European şi a Consiliului din
11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier pt. raport
de informaţii privind încălcarea normelor de circulaţie
care afectează siguranţa rutieră, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr.5/2014.

TDR:
15.10.2015

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
S - Adoptat pe
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 01.04.2014
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
contravenţiilor silvice. (poz. I-b-29)
CD - AGRI şi
TDR:
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului
- Procedură de urgenţă: da
17.04.2014
JUR
normativ în materie002E
- Iniţiator: Guvern
pt.
raport
comun
- Cameră decizională: CD

10

Nr.
crt

40

41

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
99/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008
privind registrul agricol. (poz. I-b-25)

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

L
546/2014

PLx
202/2015
L
664/2014

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

42

Observaţii

S - Adoptat pe
25.02.2015

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

Propunere legislativă pentru modificarea şi
Modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei S - Respins pe
completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi 06.03.2015
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-b-48)
completările ulterioare, în vederea creării cadrului CD - AGRI şi
TDR:
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru acordarea de despăgubiri MED
26.03.2015
- Procedură de urgenţă: nu
fermierilor ale căror culturi agricole sunt distruse de pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
211/2015
L
628/2014

Stadiul

fauna cinegetică.

Proiect de Lege privind completarea art.39 din
Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei S - Adoptat pe
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 04.03.2015
TDR:
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
completările ulterioare, în vederea creării cadrului CD - AGRI şi
26.03.2015
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor MED
- Procedură de urgenţă: nu
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort.
pt. raport comun
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

43

PLx
832/2015
L
570/2015

Proiect de Lege privind modificarea art.49 din
S - Adoptat pe
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic Modificarea art. 39,din Legea vânătorii şi a protecţiei 04.03.2015
TDR:
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi
nr.407/2006. (poz. I-b-48)
CD - AGRI şi
completările ulterioare, în vederea creării cadrului
26.03.2015
- Caracter: ordinar
normativ necesar pentru desfăşurarea competiţiilor MED
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport comun
sportive avizate de federaţiile naţionale de resort.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

44

PLx
717/2015
L
405/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea atribuţiilor,
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea activităţii, a posturilor şi a personalului de la S - Adoptat pe
20.10.2015
Gărzilor forestiere. (poz. I-b-28)
Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic, care se
CD - AGRI şi
TDR:
- Caracter: ordinar
desfiinţează în scopul îmbunătăţirii activităţii de
12.11.2015
MUN
- Procedură de urgenţă: da
monitorizare, implementare şi control în domeniul
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
silviculturii.
- Cameră decizională: CD

11

Nr.
crt

45

46

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
746/2015

Propunere
legislativă
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru
agricultură, studii pedologice, agrochimice şi
consultanţă agricolă. (poz. I-b-45)

L
438/2015

PLx
318/2014
L
313/2014

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

Obiectul de reglementare
Înfiinţarea Direcţiei pentru agricultură, studii pedologice,
agrochimie şi consultanţă agricolă, instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin
preluarea activităţii Direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, Oficiilor pentru
studii pedologice şi agrochimie, patrimoniului şi
personalului Caselor Agronomului, care se defiinţează.

Stadiul

S - Respins pe
21.10.2015

CD - AGRI
pt. raport

Observaţii

TDR:
24.11.2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de
urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea
S - Adoptat pe
si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea Modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 10.06.2014
executării lucrărilor de constructii. (poz. I-b-12)
autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, CD - ADMIN şi TDR:
- Caracter: ordinar
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
04.09.2014
JUR
- Procedură de urgenţă: da
pt.
raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

47

48

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
169/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului. (poz. I-b-26)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a
necesităţii adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu
noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene, evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi
la eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea
de noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi
reciclarea echipamentelor electronice uzate.
Proiectul de lege are ca obiect , modificarea, completarea,
respectiv abrogarea, după caz, a opt acte normative,
intervenţiile legislative fiind argumentate în Expunerea de
motive prin faptul că „ La data de 2 octombrie 2013
Comisia Europeană a transmis României o solicitare de
informaţii cu privire la transpunerea Directivei
2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul
dreptului penal (Dosarul EU Pilot 5642/13/JUST).
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S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
18.06.2015

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED şi
JUR
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

Nr.
crt

49

50

51

52

Nr. înreg.

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
661/2015
L
385/2015

PLx
685/2015
L
379/2015

PLx
728/2015
L
383/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind S - Adoptat pe
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-15)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 12.02.2015
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal în materie, CD - MUN
- Procedură de urgenţă: nu
precum şi prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.
pt. raport

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1)
al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea
financiară a personalului care gestionează fonduri
comunitare. (poz. I-b-54)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale.
(poz. I-b-50)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37
alin.(3) lit.e) din Legea asistenţei sociale
nr.292/2011, precum şi pentru abrogarea art.11
alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003
privind serviciile sociale. (poz. I-b-51)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Prezentul proiect de ordonanţă are ca obiect modificarea
alineatului (1) al articolului 1 din Legea nr.490/2004
privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare, intervenţiile legislative
vizând, potrivit Notei de fundamentare, „introducerea prin
beneficiarii stimulării financiare a personalului care
gestionează fonduri europene şi personalul de specialitate
din cadrul structurilor care îndeplinesc efectiv activităţi de
gestionare a Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime şi Fondului de ajutor european destinat celor
mai defavorizate persoane”.
Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea şi
completarea Legii nr.197/2012 priivind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale în vederea
asigurării unei mai bune coordonări a procedurilor
aplicabile în cazul eliberării licenţei de funcţionare prin
instituirea unor atribuţii specifice pentru fiecare dintre
autorităţile coordonatoare desemnate la nivel central
pentru domeniile proprii de competenţă.

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare
modificarea art.37 alin (3) lit.e), din Legea asistenţei
sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.( 5)
din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea creării cadrului juridic necesar extinderii, pentru
toţi operatorii economici cu scop lucrativ, a dreptului de a
fi recunoscuţi ca furnizori de servicii sociale, cu execpţia
anumitor servicii cum ar fi: servicii de prevenire a
separării copilului de familie, centre de primire în regim
de urgenţă a victimelor violenţei în familie, servicii sociale
destinate agresorilor, centre pentru servcii de informare
şi sensibilizare a populaţiei, şi altele asemenea.
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S - Adoptat pe
07.10.2015

CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
12.10.2015

CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - MUN
pt. raport

Observaţii

TDR:
05.03.2015

TDR:
05.11.2015

TDR:
03.11.2015

TDR:
17.11.2015

Nr.
crt

53

54

55

Nr. înreg.

PLx
824/2015
L
395/2015

PLx
627/2015
L
397/2015

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.200/2004
privind
recunoaşterea
diplomelor
şi
calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din
România. (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei. (poz. I-b-34)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-35)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Prezentul proiect are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 în vederea
transpunerii prevederilor Directivei 2013/55/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie
2013 de modificarea a Directivei 2005/36/CE priivind
recunoaşterea
calificărilor
profesionale
şi
a
Regulamentului(UE) nr.1024/2012 privind cooperarea
administrativă prin intermediul Sistemului de informare a
pieţei interne („Regulamentul IMI”) referitoare la :
criteriile de recunoaştere a calificărilor profesionale în
baza sistemului general de recunoaştere, acordarea
accesului parţial la exercitarea unei profesii,
recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate în
străinătate, prestarea temporară de servicii în cadrul unei
profesii reglementate.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare
„Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă
strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea
Institutului Naţionale de Cercetare – Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, care se
desfiinţează.

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare,
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul derulării proceselor de evaluare în
vederea certificării şi după data de 31 decembrie 2015.
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Stadiul

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MUN şi
INV
pt. raport comun

S - Adoptat pe
28.09.2015

CD - SĂN şi
INV
pt. raport comun

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - INV
pt. raport

Observaţii

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.10.2015

TDR:
17.12.2015

Nr.
crt

56

57

Nr. înreg.

PLx
394/2013
L
2992013

PLx
96/2014
L
658/2013

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

58

L
116/2014

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare, taxele judiciare de timbru, în Nota de
fundamentare arătându-se că modificările cadrului legal
de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului
de procedură civilă şi punerea în aplicare a noilor
instituţii adoptate prin Codul civil impune revizuirea
urgentă a legislaţiei în materia taxelor judiciare de
timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică
a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate
părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum
şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea
infrastructurii, pregatirea personalului din sistemul
justiţiei etc.

Stadiul

S - Adoptat
21.10.2013

Observaţii

pe

CD - JUR
pt. raport

TDR:
05.11.2013

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind S - Adoptat pe
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare, 24.02.2014
(poz. I-b-19)
în
scopul transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a
- Caracter: ordinar
TDR:
Consiliului
din 26 februarie 2009 privind organizarea şi CD - JUR
- Procedură de urgenţă: nu
17.03.2014
pt.
raport
conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
140/2014

Obiectul de reglementare

judiciare între statele membre.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi Luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării S - Adoptat pe
25.03.2014
pentru implementarea altor acte normative.
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
TDR:
CD
- JUR
pentru implementarea altor acte normative.
(poz. I-b-10)
10.04.2014
pt. raport
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

59

PLx
142/2014
L
20/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile
necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare
din penitenciare, din centrele de reeducare şi din
centrele de reţinere şi arestare preventive, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei
functionari a instanţelor pe durata desfăşurării
activităţii acestor comisii. (poz. I-b-11)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare instituirea unei proceduri speciale, cu
caracter urgent şi derogatoriu de la dreptul comun,
aplicabilă persoanelor aflate în executarea unor pedepse
privative de libertate şi faţă de care s-ar putea impune, ca
urmare a aplicării legii penale mai favorabile, fie
modificarea
pedepselor
stabilite
prin
hotărâri
judecătoreşti definitive, fie punerea în libertate, din
perspectiva intrării în vigoare a noii legi.
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S - Adoptat
25.03.2014

CD - JUR
pt. raport

pe
TDR:
10.04.2014

Nr.
crt

60

Nr. înreg.
PLx
315/2014
L
217/2014

Titlul proiectului de lege

61

62

L
158/2014

PLx
267/2015
L
752/2014

Stadiul

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi Modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind
completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu S - Respinsă pe
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 03.06.2014
proprietate publică. (poz. I-b-15)
unui nou termen până la care trebuie întocmit inventarul CD - JUR
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
04.09.2014
bunurilor din domeniul public, şi anume data de 31 pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
391/2014

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală, precum şi pentru completarea Legii
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-b-8)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

decembrie 2015.

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, modificarea
şi completarea unor prevederi din Legea nr.135/2010
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, iar pe de altă parte, completarea
Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările
ulterioare.

S - Adoptat
01.09.2014

pe

CD - JUR
pt. raport

TDR:
11.09.2014

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind S - Adoptat pe
Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare, în 18.03.2015
procedură penală. (poz. I-b-9)
sensul stabiliriiduratei pentru care pot fi dispuse controlul CD - JUR
TDR:
- Caracter: organic
judiciar pe cauţiune.
07.04.2015
pt. raport
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

63

64

PLx
409/2015
L
95/2015

PLx
665/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. (poz. I-b-7)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală. (poz. I-b-12)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul completării transpunerii în legislaţia internă a
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a
Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare
în cadrul procedurilor penale.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii
termenelor pentru care poate fi dispusă măsura arestului
la domiciliu pe durata procedurii în camera preliminară
sau judecării în primă instanţă, precum şi durata maximă
a acestei măsuri.
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S - Adoptat
11.05.2015

pe

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat
13.10.2015

CD - JUR
pt. raport

TDR:
03.06.2015

pe
TDR:
29.10.2015

Nr.
crt

65

66

Nr. înreg.

PLx
122/2015
L
592/2014

PLx
718/2015
L
508/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind unele măsuri vizând
republicarea actelor normative. (poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul
Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de
organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de
avocaţi şi de executori judecătoreşti. (poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

67

PLx
887/2015
L
584/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele
măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii
economici din industria de apărare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. I-b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
aLegii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României, republicată, în sensul schimbării
radicale a procedurii de republicare a actelor normative
în Monitorului Oficial al României, Partea I, ca măsură
destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea
normelor juridice.

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

Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă vizează
stabilirea unor măsuri pentru realizarea de investiţii la
operatorii economici din industria de apărare, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
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Stadiul

Observaţii

S - Adoptat pe
25.02.2015

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat pe
20.10.2015

CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat pe
14.12.2015

CD - APAR
pt. raport

TDR:
17.03.2015

TDR:
29.10.2015

TDR:
04.020.2016

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

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
9/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.92/2012 privind luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2013. (poz. I-a-14)

L
55/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD - Adoptat pe
05.03.2013
S - Înv
pt. raport

Observaţii

TDR:
21.05.2013

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

2

3

PLx
1/2015
L
109/2015

PLx
595/2015
L
617/2015

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 94/2014 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
(poz. I-a-12)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri
necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data aderării României la
Uniunea Europeană şi a Legii notarilor publici
şi a activităţii notariale nr.36/1995.
(poz. I-a-1)

CD - Adoptat pe
25.02.2015
S - Înv
pt. raport

TDR:
24.03.2015

CD - Adoptat pe
11.11.2015
S - Retrimis pe
01.02.2016
la Înv
pt. raport

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

Nr.
crt

4

5

6

7

Nr. înreg.

PLx
626/2015
L
667/2015

PLx
652/2015
L
633/2015

PLx
795/2015
L
27/2016

PLx
855/2015
L
30/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de
interese în procedura de atribuire a contractelor Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în CD - Adoptat pe
09.12.2015
de achiziţie publică.(poz. I-a-9)
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de
S - EC şi JUR
- Caracter: organică
atribuire a contractelor de achiziţie publică.

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

Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei
Consiliului Europei privind prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a
violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11
mai 2011. (poz. I-a-4)

CD - Adoptat pe
18.11.2015
S - EGAL

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

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României şi Guvernul
Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu
privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai
la 4 mai 2015. (poz. I-a-6)

CD - Adoptat pe
22.12.2015
S - Adoptat pe
23.02.2016

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

Proiect de lege privind ratificarea Convenţiei
dintre România şi Regatul Norvegiei pentru
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat
la Oslo la 27 aprilie 2015. (poz. I-a-8)

CD - Adoptat pe
22.12.2015
S - Adoptat pe

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

23.02.2016
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Observaţii

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

PLx
857/2015
L
29/2016

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei
între România şi Republica Italiană pentru
evitarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii
fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie,
semnate la Riga, la 25 aprilie 2015. (poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

9

10

PLx
859/2015
L
28/2016

PLx
641/2015
L
364/2015

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei
între România şi Republica Bulgaria pentru
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015.
(poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Ratificarea de către Parlamentului României Convenţiei
între România şi Republica Italiană pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi
prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la
convenţie, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015.

CD - Adoptat pe
22.12.2015
S - Adoptat pe

Ratificarea de către Parlamentului României Convenţiei
între România şi Republica Bulgaria pentru dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie
2015.

CD - Adoptat pe
22.12.2015
S - Adoptat pe

23.02.2016

23.02.2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru
Stabilire unor măsuri în domeniul feroviar necesare
modificarea şi completarea unor acte normative asigurării independenţei organismului naţional de S - Adoptat pe
05.10.2015
din domeniul feroviar. (poz. I-b-33)
investigare faţă de autoritatea naţională de siguranţă,
CD - Adoptat pe
- Caracter: ordinar
respectiv a Organismului de Investigare Feroviar
24.02.2016
- Procedură de urgenţă: nu
Român.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

11

PLx
822/2015
L
560/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.45/2015 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru
compensarea pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de secetă severă în perioada
aprilie-septembrie 2015.
(poz. I-a-43)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru pagubele
cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în
perioada aprilie-septembrie 2015, în scopul acordării de
compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de
efectele acestei secete în perioada menţionată, având în
vedere perioada scurtă de timp rămasă pentru
desfăşurarea campaniei agricole de toamnă, cu
încadrarea în perioada optimă de însămânţare şi
necesitatea achiziţionării de produse pentru asigurarea
respectării tehnologiilor de cultură şi realizarea de
producţii agricole eficiente.
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S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - Adoptat pe
24.02.2016

Observaţii

III. PROIECTE DE LEGI LA SENAT (primă Cameră)
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

L
665/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
(poz. I-a-3)

Stadiul

S - BUG pt.raport

CD -

Observaţii

TDR:
01.03.2016

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

2

L
13/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
(poz. I-a-10)

S - MUN şi ÎNV
pt.raport

CD -

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

3

L
14/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor.
(poz. I-a-11)

S - ADMIN

CD -

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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TDR:
01.03.2016

Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

L
19/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.64/2015 pentru
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al
art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil. (poz. I-a-2)

Stadiul

S - ECON pt.raport

CD -

Observaţii

TDR:
23.02.2016

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

5

L
20/2016

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr.65/2015 pentru
completarea art.29 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
(poz. I-a-13)

S - ECON

CD -

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

6

L
51/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
cooperaţiei
agricole
nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri de aplicare a acesteia.
(poz. I-a-15)

S - AGRI pt.raport

CD -

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

TDR:
08.03.2016

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
(la data de 26 februarie 2016)
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 14 avize.
Cele 18 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

6
12

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

4
0
14

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 504 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care
suplimentar.

68 pentru raport

La comisii se află 55 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2016.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2533 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

94



rapoarte suplimentare

134

107

95

13



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

1

771

725

929

108

TOTAL

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 22 - 26 februarie 2016
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.141/2013
/2014
PLx.639/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului
de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.
Guvern
semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 – raport comun cu comisia
juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru
adoptat de
salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. – raport
Senat
comun cu comisia pentru buget

Data
dezbaterii

Observaţii

16.02.2016

Raport de respingere
(83/R din 23.02.2016)

23.02.2016

Raport de adoptare
(683/RS din
25.02.2016)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.456/2015

PLx.863/2015

PLx.639/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
– raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(86/R din 23.02.2016)

02.02.2016

Raport de adoptare
(89/R din 24.02.2016)

16.02.2016

Raport de adoptare
(683/RS din
25.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
adoptat de
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
Senat
comisia pentru administraţie
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru
adoptat de
salvarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. – raport
Senat
comun cu comisia economică

III. Comisia pentru industrii şi servicii

Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.310/2014

PLx.377/2014

Plx.799/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor
miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în 15 parlam.
administarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul respinsă
public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea – de Senat
raport comun cu comisia juridică

02.09.2014

Raport de respingere
(90/R din 25.02.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 12 parlam.
nr.21/1992 privind protecţia consumatorului – raport comun cu respinsă
de Senat
comisia pentru agricultură

09.12.2014

Raport de respingere
(91/R din 25.02.2016)

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi
funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea
produselor agroalimentare – raport comun cu comisia pentru
agricultură

2 parlam.
respinsă
de Senat

08.12.2015

Raport de respingere
(93/R din 25.02.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea
solului – raport comun cu comisia pentru administraţie

12 parlam.
respinsă
de Senat

09.02.2016

Raport de respingere
(548/RS2 din
22.02.2016)

14 parlam.
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comas
adoptat de
are – raport comun cu comisia juridică
Senat

09.02.2016

Raport de respingere
(84/R din 23.02.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 12 parlam.
nr.21/1992 privind protecţia consumatorului – raport comun cu respinsă
de Senat
comisia pentru industrii

09.02.2016

Raport de respingere
(91/R din 25.02.2016)

Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca
obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

5 parlam.
respinsă
de Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(92/R din 25.02.2016)

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi
funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea
produselor agroalimentare – raport comun cu comisia pentru

2 parlam.
respinsă
de Senat

09.02.2016

Raport de respingere
(93/R din 25.02.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.72/2011

PLx.584/2011

PLx.377/2014

Plx.604/2015

Plx.799/2015

industrii

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.72/2011

PLx.395/2013

PLx.556/2014

Plx.882/2015/
2016
PLx.863/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

24.11.2014

Raport de respingere
(548/RS2 din
22.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul adoptat de
funcţionarilor publici – raport comun cu comisia juridică
Senat

16.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(85/R din 23.02.2016)

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.75/1994
33 parlam.
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi
adoptat de
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
Senat
publice – raport comun cu comisia juridică

21.04.2014

Raport de respingere
(87/R din 24.02.2016)

Propunere legislativă privind schimbarea reşedinţei comunei Traian
11 parlam.
Vuia

23.02.2016

Raport de adoptare
(88/R din 24.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
adoptat de
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
Senat
comisia pentru buget

16.02.2016

Raport de adoptare
(89/R din 24.02.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea
solului – raport comun cu comisia pentru agricultură

12 parlam.
respinsă
de Senat

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.302/2008

PLx.525/2009

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată

6 parlam.
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(79/R din 23.02.2016)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice

7 parlam.
adoptat de
Senat

16.02.2016

Raport de respingere
(80/R din 23.02.2016)

3

4

Plx.884/2015

Plx.878/2015

Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 14 parlam.
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

16.02.2016

Raport de respingere
(81/R din 23.02.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea
nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare

2 parlam.

16.02.2016

Raport de respingere
(82/R din 23.02.2016)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.141/2013
/2014

Reexaminare - Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului
de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.
semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 – raport comun cu comisia
economică

Guvern

27.01.2016

Raport de respingere
(83/R din 23.02.2016)

22.11.2011

Raport de respingere
(84/R din 23.02.2016)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul
adoptat de
funcţionarilor publici – raport comun cu comisia pentru
Senat
administraţie

09.02.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(85/R din 23.02.2016)

Guvern
adoptat de
Senat

09.02.2016

Raport de respingere
(86/R din 23.02.2016)

02.02.2016

Raport de respingere
(87/R din 24.02.2016)

16.02.2016

Raport de respingere
(90/R din 25.02.2016)

2

3

4

5

6

PLx.584/2011

PLx.395/2013

PLx.456/2015

PLx.556/2014

Plx.310/2014

14 parlam.
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comas
adoptat de
are – raport comun cu comisia pentru agricultură
Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
– raport comun cu comisia pentru buget

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.75/1994
33 parlam.
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national şi
adoptat de
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile
Senat
publice – raport comun cu comisia pentru administraţie
Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor
miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în 15 parlam.
administarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul respinsă
public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea – de Senat
raport comun cu comisia pentru industrii

7

PLx.814/2015

Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă

8 parlam.
adoptat de
Senat

22.12.2015

Raport de adoptare
(94/R din 25.02.2016)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice
Adevăruri care nu ajută sau hainele cele noi ale Educaţiei Naţionale
Domnule Preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,
Cu trei zile în urmă domnul Ministru al Educaţiei Naţionale îmi dădea dreptate. Într-un discurs ţinut cu
ocazia dezbaterii asupra programelor-cadru la gimnaziu, domnul Ministru spunea ceea ce, cu o lună în urmă spuneam
şi eu, de la această tribună: că ne adâncim în discuţii cu privire la numărul de ore care trebuie luat sau adăugat unor
discipline şcolare, dar pierdem din discuţie esenţa, şi anume portretul tânărului educat ţi educabil prin parcurgerea
unui curriculum şcolar. Domnul Ministru avea şi îmi dădea dreptate, dar la ce folos? Unde era această dreptate când
domnul Ministru îşi asuma, în ajunul Crăciunului 2015, lansarea în dezbatere a planurilor-cadru realizate de către
Institutul de Știinţe ale Educaţiei, fără a avea loc o dezbatere aprofundată asupra obiectivelor care trebuie atinse în
învăţământul preuniversitar gimnazial?
Din nou, domnul Ministru avea dreptate când afirma că latinitatea poporului român nu este negociabilă. Ceea
ce spuneam şi eu, într-o declaraţie, în ianuarie. La ce bun această dreptate, când toate planurile-cadru pentru
gimnaziu, planuri asumate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prevăd dispariţia Limbii Latine din trunchiul
comun la gimnaziu?
Domnule Ministru, cu încă vreo două-trei declaraţii de acest fel, care dau dreptate post-festum unor
îngrijorări întemeiate asupra modului în care gestionaţi procesul de reformă şcolară, nu veţi reuşi decât să aveţi
deplină dreptate dar asupra cadavrului bine fezandat al învăţământului preuniversitar românesc. Vă propun, în
consecinţă, să asumaţi că nu le ştie Ministerul pe care îl conduceţi chiar pe toate şi să vă asumaţi o discuţie, în
format restrâns, cu reprezentanţi ai departamentelor pedagogice din universităţile româneşti şi ai mediului academic,
în vederea restructurării radicale a programului de reformă, a etapelor pe care acest program le va urma, a
obiectivelor şi operaţionalizării acestui program. Pentru că de adevăruri care nu folosesc nimănui suntem cam sătui.
Iar şcolarii, părinţii şi întreg mediul educaţional au început să împărtăşească un nou adevăr: şi anume că împăratul
umblă în pielea goală, mândru de noile sale haine.
Deputat
Radu Zlati
***
Problemele geopolitice şi geostrategice ale Uniunii Europene şi implicaţiile asupra securităţii României
Dragi colegi,
Luna februarie a anului curent a debutat cu o serie de provocări multidimensionale care evidenţiază
adevăratele probleme asupra cărora trebuie să ne concentrăm şi pe care să le gestionăm eficient, atât la nivel intern
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cât şi la nivelul alianţelor, N.A.T.O. şi U.E. Ne aflăm în pragul unor evenimente geopolitice şi geostrategice care
determină redefinirea viitorului pornind de la aceste realităţi. România este încă un stat stabil, al cărui caracter pivotal
poate reprezenta un pilon statornic pentru securizarea flancului Estic al N.A.T.O. şi U.E.
A 52-a ediţie a Conferinţei de Securitate de la München a relevat că problemele care au dominat agendele
geopolitice ale marilor cancelarii europene şi internaţionale vor continua, în conformitate cu actualele evoluţii, şi anul
acesta. Pe lângă terorismul manifestat cu recrudescenţă, criza migranţilor a evidenţiat câteva lacune care
demonstrează fragilitatea U.E. Disensiunile dintre marile administraţii europene sunt un efect al presiunii care apasă
pe graniţele europene. Vizita Preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk la Bucureşti pentru discuţii privind
renegocierea relaţiei Marii Britanii cu U.E., ar trebuie să constituie mai mult decât un semn de întrebare pentru
întreaga clasă politică.
România se află într-o situaţie şi mai grea datorită poziţiei geostrategic în cadrul N.A.T.O. – U.E., ca ţară cu
triplă frontieră. Subliniez faptul că presiunile pe graniţele României în actualul context sunt uriaşe. De altfel, ţara
noastră va avea de înfruntat şi alte provocări. Angajamentele de securitate luate la nivelul N.A.T.O. – U.E. trebuie
respectate ad litteram, pentru a ne păstra unitatea, valorile şi tradiţiile şi a demonstra că instituţiile noastre sunt
puternice şi pot face faţă ameninţărilor.
Reiterez că Republica Moldova este un punct prioritar pe agenda României, vizita de ieri a domnului
Preşedinte Timofti la Bucureşti este de importanţă vitală pentru fraţii noştrii de peste Prut în vederea acordării primei
tranşe din împrumutul de 150 milioane de euro. Am spus-o mereu, o repet şi acum, ţara noastră îşi va asuma rolul de
avocat pledant pentru Republica Moldova.
Pe lângă acest aspect, România, şi aici mă refer şi la actuala clasă politică, ar trebui să îşi concentreze atenţia,
pe lângă criza migranţilor şi problema terorismului, asupra Mării Negre şi a altor ameninţări potenţiale sau reale
dinspre Sudul continentului. Securizarea Mării Negre va fi esenţială pentru stabilitatea în regiune. Fără eforturi
concentrate din partea întregului eşichir politic riscăm derizoriul. Nu ne permitem o destabilizare şi mai mare decât
există în prezent. O radiografie a situaţiei geopolitice din jurul ţării relevă un procent ridicat de instabilitate politică,
economică, socială care pot escalada în orice moment.
Gripajul establishmnet-ului politic de la Bucureşti pe probleme de ordin intern, care sunt importante, şi
neglijarea celor de ordin extern nu face bine ţării. Vă reamintesc că între 8-9 iunie 2016 va avea loc Summit-ul
N.A.T.O. de la Varşovia unde România va trebui să îşi prezinte aportul prin acţiuni de substanţă, acţiuni care au
nevoie de susţinerea noastră.
Nu în ultimul rând, apreciez ca oportune cele două întâlniri ale domnului Preşedinte Klaus Iohannis cu Petro
Poroşenko, în marja Conferinţei de Securitate de München, şi cu Nicolae Timofti având în vedere relaţiile de
vecinătate dintre România, Ucraina şi Republica Moldova şi situaţiile geopolitice ale celor din urmă ţări. România
are multiple angajamente pe plan internaţional pe care trebuie să le respecte cu stricteţe. Deconectarea de la aceste
lucruri ar însemna de fapt deconectarea de la ceea ce contează cu adevărat: consolidarea relaţiei transatlantice şi
respectarea angajamentelor din interiorul alianţelor.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
O reluare a votului final, o greseală a PSD
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Legea privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţe de grup, cunoscută ca legea
defăimarii, a fost pe ordinea de zi săptămâna trecută. După ce a fost criticată de foarte multă lume, inclusiv de către
ambasada SUA, această lege a stârnit controverse miercuri în Camera Deputaţilor. Proiectul de lege a fost votat în
şedinţa de vot final şi s-a anunţat într-o primă fază ca acest proiect a trecut. Acest anunţ a fost constestat de către
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liderul grupului PNL. Preşedintele de şedinţă a verificat prezenţa şi a revenit asupra primului anunţ şi a precizat că
legea nu a trecut.
PSD a contestat sistemul de vot şi a comunicat că va cere verificarea acestuia şi că este posibil să se reia
votul pe toate legile votate cu noul sistem electronic. Săptămâna aceasta, miercuri, după discuţii de peste 2 ore, în
plen s-a votat prin apel nominal, trecerea la votul prin ridicare de mâni. Deşi, săptămâna trecută, Liviu Dragnea a
venit la tribună şi a recunoscut că legea nu a trecut şi ca urmare va relua procedura punând din nou proiectul de lege
în circuitul de avizare la nivelul Camerii Deputaţilor. La votul de ieri această lege a fost trimisă la comisie pentru 3
săptămâni. Apoi s-au supus la vot celelalte 8 proiecte de lege care au fost votate în şedinţa de vot final din şedinţa
de săptămâna trecuă. Este un precedent foarte periculos, se instituie o cutumă. Este pentru prima dată în cei 26 ani
de când funcţionază Parlamentul când se revotează legi care au mai trecut prin votul final, o dată.
Deputatii PNL au votat împotriva tuturor propunerilor făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor, care a
supus la vot tot ce s-a stability în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor unde PSD împreună cu aliaţii, deţine
majoritatea.
În concluzie, fiindcă nu a trecut legea d-lui Dragnea, PSD-ul şi-a impus voinţa, a determinat introducerea
unei noi cutume, de care se va putea folosi orice deputat, orice grup parlamentar pentu a contesta o lege care a fost
votată la votul final.
Acestă situaţie arată că PSD-UL nu are un lider cu viziune. Câştigul obţinut ieri în plenul Camerei
Deputaţilor prin revotarea celorlalte 8 legi, va fi peste timp o pierde mult mai mare privind modul de desfăşurare
activitaţii Camerei Deputaţilor când votul final, va putea fi contestat, de orice deputat sa grup parlamentar, aşa cum
am mai spus anterior.
Vă mulţumesc,
Deputat
Grigore Crăciunescu
***
Duplicitatea stângii politice româneşti în apropierea alegerilor
Anul electoral 2016 se profilează ca unul vizibil marcat de acţiuni care aduc atingere democraţiei şi statului
de drept. Pe lângă problemele moştenite de la fosta echipă guvernamentală, şi aici fac referire la celebra O.U.G.
55/2014 şi la alegerile locale în două tururi de scrutin, se adaugă şi unele acte care lezează soliditatea democraţiei
româneşti şi imaginea Parlamentului în relaţia cu cetăţenii, fiind vorba de modul cum a înţeles o parte a eşichierului
politic să acţioneze în anumite speţe privind ridicarea imunităţii parlamentare şi de anumite iniţiative legislative al
căror scop este de reduce libertatea de exprimare
Am să fac câteva referiri sumare la cele menţionate mai sus. O.U.G. 55/2014, declarată neconstituţională de
C.C.R., are ca scop vădit dirijarea unor aleşi locali într-o anumită direcţie şi protejarea mandatelor acestora ca urmare
a traseimului politic. Un astfel de derapaj politic se înscrie în practicile şi mentalităţile unei politici neprofesioniste şi
în neconcordanţă cu principiile statului de drept. Transferul a 5.000 de aleşi locali, în care 78% au intrat în tabăra
P.S.D. nu înseamnă neapărat câştigarea alegerilor, ci o mişcare nici măcar strategică, mai degrabă o mişcare cu un
caracter aprehensiv în perspectiva viitoarelor alegeri.
Un alt punct pe care doresc să îl aduc în discuţie este cel legat de alegerile în două tururi de scrutin. Reiterez
că alegerile locale într-un singur tur de scrutin nu fac bine nici celor care câştigă, nici celor care pierd, nici cetăţenilor
şi nici democraţiei. Lipsa de legitimitate este nedorită într-o ţară care se află pe un drumul ireversibil al democraţiei.
P.N.L. va face toate demersurile necesare pentru ca acest clişeu politic să fie îndreptat şi cetăţenilor să li se dea şansa
unui vot corect. Lipsa de legitimitate poate avea consecinţe dintre cele mai nefaste asupra dezvoltării economicosociale a oricărei comunităţi. Reprezentativitatea caducă a viitorilor aleşi va aduce un deserviciu societăţilor pe care
le vor reprezenta.
Un alt aspect privitor la duplicitatea stângii politicii româneşti şi nu numai, este legat de modul defectuos de
răspuns la solicitările justiţiei, care afectează credibilitatea Parlamentului. Momentele de inflexiune ale mediului
politic cu privire la ridicarea imunităţii unor deputaţi sau senatori nu va duce la ridicarea Raportului M.C.V. pentru
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România. Cred că decenţa şi respectul pentru instituţiile statului şi pentru anumite acţiuni ale acestora trebuie să
primeze în orice moment, indiferent de context.
Nu în ultimul rând, doresc să amintesc de tendinţele irepresibile al P.S.D. de iniţiere a unor iniţiative
ligislative şi acţiuni politice prin care să poată controla societatea. „Legea antidefăimare” a stârnit un val de proteste
din partea tuturor mediilor, sociale, politice, diplomatice, relevând faptul că societăţii nu i se poate confisca ceea ce a
câştigat cu preţul vieţii. De asemenea, nu se poate efasa din memoria românilor faptul că a fost nevoie să se piardă
vieţi pentru ca fosta echipă guvernamentală să-şi dea demisia. Chiar dacă nu se mai află la guvernare, stânga politică
are prelungiri şi în eşaloanele 2 şi 3 ale administraţiei româneşti, de care va avea grijă să se menţină în funcţii.
În final, doresc să transmit faptul că aceste cutezanţe ale P.S.D. dublate de duplicitate nu poate decât să se
concretizeze într-un eşec. P.N.L. are grijă ca prin discuţii aşezate şi cumpătare să câştige alegerile şi să vină în
sprijinul tuturor cetăţenilor români.
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***

Având în vedere că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins contestaţia în anulare formulată de
preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Ioan Cindrea, împotriva deciziei prin care a fost condamnat la un an de
închisoare cu suspendare pentru că în mandatul său de deputat şi-a angajat soţia la biroul parlamentar, am încredere
în corectitudinea si seriozitatea d-lui Ioan Cindrea că isi va da demisia din funcţia de presedinte a Consiliului
Judeţean Sibiu.
Sunt convins că dl. Ioan Cindrea se va ţine de cuvânt si se va întoarce la catedră, lăsând la preşedinţia
partidului şi a Consiliului judeţean oameni tineri, de perspectivă care pot să schimba imaginea politicii românesti.
Cred că dl. Ioan Cindrea nu va aştepta să înceapă demersurile Instituţiei Prefectului Sibiu pentru a-l demite din
funcţia de preşedinte a Consiliului Judeţean.
În cazul în care dl.presedinte al Consilului judeţean Sibiu, Ioan Cindrea, condamnat definitiv la un an de
închisoare cu supendare, nu-şi va da demisia, solicit, de aici, de la tribuna Parlamentului României, Instituţiei
Prefectului Sibiu să facă demersurile necesare pentru a-l demite pe preşedintele Consiliului Judeţean Ioan Cindrea.
Sentinţa instanţei este definitivă şi este normal ca Prefectul Judeţului Sibiu să emită de urgenţă Ordinul
pentru încetarea de drept a mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean al domnului Cindrea. Temeiul legal
îl reprezinta dispozitiile art. 15, alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum si dispozitiile art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia
prefectului.
Trebuie respectate prevederile legale în vigoare şi din aceste motive aşteptăm demiterea domnului
Cindrea!
Post Scriptum: săptămâna trecută, în plenul Camerei Deputaţilor s-a blamat sistemul de vot electronic recent
achiziţionat, făcându-se trimitere la stafful tehnic ca fiind singurul responsabil de erorile sistemului. Deşi raportul
comisiei care a analizat problemele , relevă faptul ca sistemul de vot a funcţionat in parametrii corecţi la voturile din
zilele trecute,totuşi, dacă conducerea Camerei Deputaţilor are dubii că sistemul de vot a dat rateuri, vă rog să-mi
spuneţi cine deţine firma Avitech CO SRL-Eltek Distribution care a câştigat licitaţia prin care s-a achiziţionat
sistemul de vot!
Nu cumva, domnul Sebastian Ghiţă care a câştigat licitaţia în timpul guvernării Ponta, in august 2015?
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Deputat
Mircea Cazan
***
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Nu faceţi, din nou, Parlamentul de ruşine!
Trecem, în Camera Deputatilor, printr-o împrejurare de neimaginat: reluarea abuzivă a votului pentru legea
defăimării a d-lui Dragnea, respinsă la vot, în mod regulamentar, cu doar o săptămână în urmă! Iar PSD determină
această nebunie în timp ce ţara fierbe cu şomajul în creştere abruptă din cauza lipsei finanţărilor europene, cu
fermierii disperaţi că nu-şi primesc banii legal cuveniţi, cu minerii din Valea Jiului în grevă, blocaţi în galerii, cu
energeticienii din Complexul Energetic Hunedoara, disperaţi că-şi vor pierde locurile de muncă.
Ceea ce se întamplă acum are şi alte semnificaţii, ceva mai ascunse decât faptul, de multă vreme cunoscut că,
pentru PSD, democraţia este o noţiune de paradă, o forma fără fond, clamată public, dar niciodată luată în serios.
Constatam, cu această ocazie, că noua conducere, PSD are tentativa de a transfera modul dictatorial de
conducere a partidului, în Parlament. Boxerul de serviciu al PSD, Dl Zgonea, a fost scos în ring să pună pumnul în
gura tuturor parlamentarilor care nu-şi subordonează discursul scopurilor PSD. Si o face cu abnegaţie si fermitate, cu
determinare, la comanda partidului, care l-a promovat de la bancul de sculer-matriţer la demnitatea de a fi al treilea
om în stat!
Mai constatam că şefilor PSD nici nu le trece prin cap că diferenţa între deputaţii înregistraţi prezenţi şi
cumulul voturilor exprimate, invocată drept defect al sistemului electronic de vot, ar putea să fie un defect de
abordare a politicii de către proprii deputaţi. Mai precis, ei nu îndrăznesc să-i spună preşedintelui PSD, Dlui Dragnea,
că legea domniei sale este nedemocratică, dar nici nu se simt bine pe listingul scos după votul electronic ca votanţi ai
acestei bazaconii! Deci numeroşi deputati PSD s-au înregistrat prezenţi dar au băgat capul în nisip si n-au votat la
acest punct al ordinii de zi!
În al treilea rând, constatam că PSD nici măcar nu mai încearcă să disimuleze dispreţul faţă de propriul
electorat, aşa cum făcea sub conducerea lui Victor Ponta! Nu mai mimează preocuparea pentru problemele
oamenilor, ceea ce ar putea insemna că se simte în siguranţă din punct de vedere electoral, pe seama electoratului său
captiv şi obedient din zona asistaţilor social, dependent de stat. Ei, dar n-ar fi prima oară când PSD constată că planul
de acasă şi cel din târg… nu prea se potrivesc!
Stimaţi colegi din PSD, aţi hotărât prin vot, uzând de majoritatea parlamentară pe care o aveţi, revizia
sistemului electronic de vot din Camera Deputaţilor. Ştiţi, la fel de bine ca noi, liberalii, că acesta este un tertip pentru
reluarea votului pentru legea lui Dragnea, o lege profund nedemocratică! N-are nevoie de revizie sistemul de vot,
dragi colaboratori PSD! Are , însă, nevoie de revizie PSD, partidul domniilor voastre! Aşa că am rugămintea să-l
băgaţi urgent în revizie, să-i mai gresaţi mecanismele ruginite, moştenite de la comunişti, cu democraţie, onestitate si,
de ce nu? cu ceva bun-simţ autentic românesc. Nu de alta, dar faceţi de râs, din nou, Parlamentul României!
Deputat
Carmen Hărău
***

 Interpelări

Adresată: domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Iulian Vladu
Obiectul interpelării: Situaţia dramatică a bătrânilor din Pucioasa, care nu au acces la apă potabilă
Domnule Ministru,
De aproximativ o lună, 26.000 de abonaţi ai Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa din oraşul Pucioasa
şi comunele Vulcana Băi, Vulcana Pandele, Doiceşti şi Brăneşti nu beneficiază de apă potabilă la robinete, după ce
aceasta a fost infiltrată cu o bacterie extrem de periculoasă. Având în vedere faptul că situaţia nu se poate rezolva
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decât în urma unor investiţii costisitoare, care necesită timp, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Dâmboviţa, condus de prefectul Ioan Marinescu, transportă cisterne cu apă potabilă pentru populaţie.
Problema este că autorităţile judeţene nu au luat în calcul – din cauza neglijenţei sau a incompetenţei persoanele de vârsta a treia şi pe cele cu handicap. Potrivit presei locale, aceşti oameni plătesc intermediari pentru a
le căra apa de la cisternă, contribuind la formarea unei adevărate reţele clandestine, încurajate de onor autorităţile
judeţene, incapabile să-şi exercite atribuţiile cu responsabilitate.
Având în vedere cele relatate, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare:
1. Ce măsuri veţi dispune împotriva Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dâmboviţa,
condus de prefectul Ioan Marinescu?
***
Adresată: domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Valeria Diana Schelean –Şomfelean
Obiectul interpelării: Cazurile tot mai dese de violenţă din spaţiul public
Domnule Ministru,
În ultimele săptămîni, numărul cazurilor de violenţă îndreptate împotriva simplilor cetăţeni sau a
reprezentanţilor diferitelor instituţii pare să fi crescut într-un ritm alarmant. Să vă ofer doar câteva exemple, dintre
cele mai mediatizate:
‐ Lupeni, judeţul Hunedoara – o tânără salvamontistă a fost bătută, potrivit relatărilor presei, de un interlop.
‐ Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi – un poliţist local a fost bătut în timp ce efectua o misiune.
‐ Deva, judeţul Hunedoara – un tânăr a fost bătut în faţa unui club. Bărbatul a ajuns în comă.
‐ Piteşti, judeţul Argeş - doi bărbaţi s-au bătut în trafic şi au fost utilizate instrumente precum bâte şi spray-uri
lacrimogene.
‐ Paşcani, judeţul Iaşi – două tinere s-au luat la bătaie în curtea unei şcoli. Una dintre ele era înarmată cu un
cuţit de bucătărie.
Toate acestea sunt de natură să afecteze climatul de siguranţă al cetăţenilor, care se pot considera sub asediul
unui val de violenţe, comise sau nu de membri au unor grupări interlope, după cum relatau instuţiile media.
În acest context, aş dori să vă adresez următoarele întrebări:
‐ Există o creştere a violenţelor de la începutul anului şi până în prezent, raportat cu perioada similară a anului
trecut?
‐ Din datele Ministerului de Interne are loc o creştere a manifestărilor violente ale grupărilor interlope?
‐ Care ar putea fi motivele pentru care asistăm la un val de agresiuni în spaţiul public?
‐ Care este strategia Ministerului de Interne pentru a combate manifestările violente, reprezentate prin bătăi
precum cele descrise mai sus? Şi cum se aplică ea de către Inspectoratele Judeţene de Poliţie?
‐ Se observă la nivelul Ministerului de Interne afectarea, mai mult decât de obicei, a climatului siguranţei şi
ordinii publice în ultimele 60 de zile?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Valeria Diana Schelean –Şomfelean
Obiectul interpelării: Situaţia de criză în ceea ce priveşte infecţia din cauze necunoscute care a dus la moartea
a trei copii
Stimate domnule Ministru
Mass-media relateazcă că dumneavoastră, în data de 15 februarie a.c., aţi răspuns negativ la întrebarea dacă
în cazul copiilor infectaţi se impune convocarea unei celule de criză la nivelul Ministerului Sănătăţii.
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În condţiile în care la momentul la care dumneavoastră spuneaţi că nu se impune convocarea unei celule de
criză, trecuseră 12 zile de la izbucnirea scandalului, doi copii muriseră deja, iar sute de mii de părinţi erau panicaţi
pentru că încă nu era identificată cauza infecţiei.
O zi mai târziu, în data de 16 februarie a.c., eraţi citat de către mass-media spunând că autorităţile româneşti
au fost in contact cu Centrul European de Control al bolilor şi că, probabil, o echipă se va deplasa în România în
vederea acordării de sprijin pentru efectuarea investigaţiilor pentru depistarea cauzelor de îmbolnăvire. Acest lucru
este de natură să transmită totuşi faptul că situaţia este una ieşită din comun, din moment ce sprijin din afara
României este necesar.
În aceste condiţii, vreau să vă întreb:
‐
Care este motivul pentru care aţi considerat că nu se impune convocarea unei celule de criză la nivelul
Ministerului Sănătăţii?
‐
Care este raţionamentul şi care au fost argumentele care v-au dus la această concluzie?
‐
Care sunt, în acest moment, capacităţile interne de investigaţie ale cauzelor de infecţie şi sunt ele
suficiente pentru o ţară de dimensiunea României?
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Carmen Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europene
De către: deputat Popa Octavian Marius
Obiectul interpelării: Parteneriatul pentru derularea de activităţi şi proiecte în vederea consolidării şi
îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale în domeniul medical şi a serviciilor medicale în regiunea TulceaConstanţa

Stimată Doamnă Ministru,
În scopul atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Acordului de Parteneriat încheiat cu Comisia Europeană
pentru perioada 2014-2020, precum şi a celor stabilite prin Strategia Naţională de Dezvoltare, Ministerul Sănătăţii,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Universitatea Ovidius din
Constanţa şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie – Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică
„Alexandru Pesamosca” şi-au exprimat acordul în vederea încheierii unui Acord de parteneriat.
Consolidarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale are loc odată cu asigurarea unei resurse umane
bine pregătită profesional. Punerea la dispoziţia elevilor, studenţilor la medicină şi a cadrelor medicale de nuclee care
să asigure accesul la dezvoltarea profesională va contribui la dezvoltarea domeniului sănătăţii. În acest sens este
necesară întreprinderea de activităţi care să vizeze pregătirea elevilor în vederea promovării examenelor de admitere
la Facultăţile de profil, introducerea de noi specializări necesare unei bune derulări a activităţii medicale în regiune care va avea efecte asupra beneficiarilor serviciilor medicale acordate, motivarea personalului medical să se
relocheze în regiune etc.
Ţinându-se cont de cele expuse mai sus, vă rog, doamnă ministru, să precizaţi dacă aveţi cunoştinţă de
existenţa acestui Parteneriat şi dacă aveţi în vedere susţinerea acestuia.
Prezenta interpelare este însoţită de documentul în copie PARTENERIAT pentru derularea de activităţi şi
proiecte în vederea consolidării şi îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale în domeniul medical şi a serviciilor
medicale în regiunea Tulcea-Constanţa
Solicit răspuns scris.

***
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Adresată: domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
De către: deputat Popa Octavian Marius
Obiectul interpelării: Parteneriatul pentru derularea de activităţi şi proiecte în vederea consolidării şi
îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale în domeniul medical şi a serviciilor medicale în regiunea TulceaConstanţa
Stimate Domnule Ministru,
În scopul atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Acordului de Parteneriat încheiat cu Comisia Europeană
pentru perioada 2014-2020, precum şi a celor stabilite prin Strategia Naţională de Dezvoltare, Ministerul Sănătăţii,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Universitatea Ovidius din
Constanţa şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie – Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică
„Alexandru Pesamosca” şi-au exprimat acordul în vederea încheierii unui Acord de parteneriat.
Consolidarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale are loc odată cu asigurarea unei resurse umane
bine pregătită profesional. Punerea la dispoziţia elevilor, studenţilor la medicină şi a cadrelor medicale de nuclee care
să asigure accesul la dezvoltarea profesională va contribui la dezvoltarea domeniului sănătăţii. În acest sens este
necesară întreprinderea de activităţi care să vizeze pregătirea elevilor în vederea promovării examenelor de admitere
la Facultăţile de profil, introducerea de noi specializări necesare unei bune derulări a activităţii medicale în regiune care va avea efecte asupra beneficiarilor serviciilor medicale acordate, motivarea personalului medical să se
relocheze în regiune etc.
Ţinându-se cont de cele expuse mai sus, vă rog, domnule ministru, să precizaţi dacă mai consideraţi oportun
acest Parteneriat şi dacă aveţi în vedere susţinerea acestuia.
Prezenta interpelare este însoțită de documentul în copie PARTENERIAT pentru derularea de activități şi
proiecte în vederea consolidării şi îmbunătățirea calității pregătirii profesionale în domeniul medical şi a serviciilor
medicale în regiunea Tulcea‐Constanța
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Raluca Alexandra Prună, ministrul Justiţiei
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : Modificarea legislaţiei, astfel încât confiscările şi executările silite să afecteze cât mai
puţin mediul economic, limitându-se impactul acestora asupra activităţii unor societăţi comerciale, cu
consecinţe grave – intrarea în insolvenţă, falimentul, pierderea de locuri de muncă
Doamnă ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
Scandalul declanşat de măsurile de evacuare a Antenei 3 şi Antena Group din imobilele intrate în
proprietatea statului ca urmare a măsurii de confiscare dispuse de o instanţă judecătorească aduce în atenţia publică o
problemă cu care societatea românească se confruntă de foarte multă vreme.
Astfel, o serie de decizii luate în materie penală – sechestre, confiscări precum şi o serie de executări silite
asupra unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea una sau mai multe societăţi comerciale sunt în măsură a perturba
grav activitatea acestora, putând duce chiar la falimentul unora, aflate în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura
activitatea în lipsa imobilului unde îşi aveau sediul sau un punct de lucru, o secţie de producţie etc. Aceasta atrage
după sine : pierderea de locuri de muncă, cheltuieli sporite pentru plata ajutoarelor de şomaj, scăderea încasărilor
bugetare, lipsite astfel de taxele şi impozitele plătite de aceste societăţi precum şi multe alte consecinţe ale dispariţiei
unui operator economic care nu se face vinovat de vreuna dintre faptele care au atras aplicarea respectivelor măsuri.
Trebuie, aşadar, modificată legislaţia astfel încât să se acorde maximum de protecţie unor agenţi economici
corecţi, care crează locuri de muncă şi contribuie la bugetul de stat, pentru ca ei să nu devină victime colaterale
pentru că, de exemplu, îşi desfăşurau activitatea în imobilul aparţinând unei persoane fizice condamnate pentru o
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faptă penală şi căreia i-au fost confiscate bunurile pentru acoperirea unui prejudiciu, bunuri între care se afla şi
imobilul unde îşi aveau sediul/punctul de lucru.
Preluarea de către stat a acestor bunuri ar trebui să fie făcută de aşa manieră încât să aibă ca prioritate
neîngrădirea activităţii persoanelor juridice a căror activitate este legată în vreun fel de acestea. De altfel, de o
protecţie egală trebuie să se bucure şi persoanele fizice care s-ar afla într-o astfel de situaţie şi în sarcina cărora nu s-a
stabilit vreo vinovăţie în cauza respectivă.
Vă rog, doamnă ministru, să ne indicaţi acele acte normative a căror modificare este necesară pentru ca astfel
de aspecte să nu mai apară iar statul să fie obligat a respecta drepturile terţilor de bună credinţă.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie
***
Adresată: domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României
De către: deputat Ioan Tămâian,
Obiectivul interpelării: Situaţia dramatică a TVR
Este evident faptul că Televiziunea publică este un element esenţial în peisajul audiovizual. Acum, TVR se
găseşte într-o situaţie dramatică, ce mi-a fost adusă la cunoştinţă , in calitatea mea de mebru al Comisiei de Cultură în
această săptămână, printr-o scrisoare. Trebuie să ne reunim să încercăm găsirea unei soluţii nu pentru salvarea de
moment a televiziunii, ci pentru a găsi o soluţie de lungă durată care să permită să funcţioneze Televiziunea Română
pentru că reprezintă cel mai bine interesul public.
Printre propunerile TVR pentru creşterea veniturilor , enumăr aducerea taxei TV la nivelul anului 2003 (de
la 4 lei la 4,5 lei/luna per persoană fizică). Făcând un calcul simplu, vă expun în rândurile de mai jos, ce ar însemna
dacă taxa pentru TVR ar creşte cu 50 de bani pe lună.
Un prim răspuns: acoperirea în doi ani de zile a datoriei istorice a TVR care se ridică la 700 de milioane de
lei. Prin creşterea cu 50 de bani a taxei, într-un an venitul TVR ar creşte cu 359,25 milioane de lei (toate calculele leam făcut în urma unei documentări din media unde în ultimele zile au apărut, confirmate şi official, foarte multe cifre
privind situaţia din TVR şi diferite simulări). Acoperirea datoriei istorice a TVR înseamnă automat posibilitatea ca
postul public de televiziune să obţină linii de creditare de la bănci pentru a achiziţiona drepturi de transmitere a unor
evenimente internaţionale importante cu mare priză la români. Este de notorietate problema când s-a aflat că există
riscul ca postul public să nu transmită (o premieră din 1972) turneul final al Campionatului European de Fotbal din
2016, sau să nu mai poată să transmită (tot o premieră din 1960) meciurile de calificare ale echipei naţionale de
fotbal. Şi nu este vorba doar de competiţii sportive, mai intră în discuţie riscul de a nu se mai transmite Eurovisionul
şi alte evenimente culturale de amploare. Acoperindu-se datoria istorică, toate aceste riscuri dispar.
Ştiu că orice propunere de creştere a unei taxe este negativ percepută de populaţie. Şi este normal să fie aşa
oriunde pe această planetă şi mai ales într-o ţară în care majoritatea cetăţenilor câştigă puţin, iar nivelul de trai nu este
cel care ar trebui să fie. Totuşi, consider că majoritatea românilor vor să aibă şi un post de televiziune unde să poată
vedea şi lucruri constructive, unde valorile să primeze în faţa prostului gust. Eu nu cred că românii, cea mai mare
parte a lor, preferă doar transmisii ale unor asa zise vedete care ne scot din rândul ţărilor civilizate. Eu cred că
românii vor opta pentru normalitate şi civilizaţie şi de asemenea cred că efortul suportării pe lună în plus a sumei de
50 de bani nu va însemna un sacrificiu. Vin şi cu două argumente de ordin economic:
-În anul 2002, salariul minim pe economie era de cca 250 de lei. Acum este de 1050 de lei. În toată această perioadă,
cuantumul taxei pentru TVR nu a crescut nici măcar cu 1 ban.
-TVR percepe pe an cea mai redusă taxă din Europa: 11 euro. Un top 10 al taxelor pentru posturile publice arată
astfel: Elveţia - 385 euro, Norvegia - 330 euro, Danemarca - 326 euro, Austria - 302 euro, Suedia - 232 euro,
Germania - 216 euro, Marea Britanie - 176 euro, Irlanda - 160 euro, Slovenia - 132 euro, Franţa - 131 euro.
Suntem datori cu toţii să ne gândim cum rezolvam, pragmatic, problema celor 700 de milioane de lei datorie ale
Televiziunii Române.
Vă rog, domnule Prim-minstru, să analizaţi problema prezentată anterior şi să faceţi demersurile legale necesare
pentru rezolvarea acestei situaţii.
Aştept răspuns în scris.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2016
perioada 15 – 26 februarie 2016

Adresată: domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României
De către: deputat Gigel Ştirbu
Obiectivul interpelării: Analiză a activităţii prefectului judeţului Olt, Silviu Neacşu
“A fost o trecere în revistă a activităţii prefecţilor şi o analiză a comportamentului, atât în ceea ce priveşte
capacitatea de a reacţiona, cât şi dorinţa de a nu se implica politic în campania electorală. Evaluarea s-a făcut, vor
urma în cel mai scurt timp, probabil până la finalul lunii, schimbări care vor viza un număr semnificativ de prefecţi”,
a declarat purtătorul de cuvânt la finalul şedinţei de Guvern din data de 18 februarie a.c.
Având în vedere activitatea politică a actualului prefect de Olt, prin participările sale la şedinţele şi întâlnirile
Partidului Social Democrat, considerăm că Guvernul trebuie să analizeze de urgenţă schimbarea domnului Neascşu
Silviu.
Este normal ca actualul prefect să fie schimbat nu numai din cauza activităţii slabe pe care a avut- o ci şi pentru faptul
că nu odată a fost surprins în activităţile politice ale celor de la PSD. Un prefect nu trebuie să facă politică şi acest
lucru ar fi trebui să-l ştie dl Neacşu.
Este evident faptul că prefectul judeţului Olt nu corespunde criteriilor de performanţă cerute de funcţia de
înalt funcţionar public, iar în ultimul timp, Prefectura este o instituţie publică fără realizări, care s-a implict politic şi
a cărei imagine este prăfuită. Prefectura Olt nu mai este de mult o instituţie vie, funcţională şi din aceste motive, vă
rog să analizaţi soluţia schimbării de urgenţă a domnului Silviu Neacşu.
Aştept răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
***

Adresată: doamna Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
De către: deputat Radu Zlati
Obiectul interpelării: Situaţia rezultată în urma licitaţiilor de masă lemnoasă
Doamnă Ministru,
În urma licitaţiilor organizate de către ROMSILVA, industria mobilei din România se vede în situaţia de a nu
putea achiziţiona din resurse interne masa lemnoasă necesară desfăşurării activităţii proprii.
Această situaţie, care afectează peste 130.000 de familii din industria prelucrării lemnului dar şi mai
multe familii din zonele conexe exploatării lemnului este, după cum cunoaşteţi, rezultatul direct al fixării ca preţ de
start a licitaţiilor unui preţ prea ridicat de către ROMSILVA.
Doamnă Ministru, întrucât ROMSILVA nu este un stat în stat ci se afşă, ca să zic aşa, în curtea
Ministerului pe care cu onoare îl conduceţi, vă solicit să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
- Ce aţi întreprins, în mod concret, pentru rezolvarea situaţiei, deoarece era foarte clar, încă din
decembrie 2015, că se va ajunge la un punct mort, din cauza inflexibilităţii conducerii ROMSILVA. Spun aceasta
deoarece ROMSILVA s-a ascuns în spatele unei hotărâri de guvern date în toamna anului trecut. Ori, o hotărâre de
guvern (de care nu sunteţi responsabilă) poate fi înlocuită de o altă HG, pe care aţi fi putut-o redacta. Ceea ce nu s-a
întâmplat. Sau directorul ROMSILVA minte, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit demis de către dvstră, iar nu aşteptată
luna martie, când ar intra în funcţiune demisia pe care respectivul director şi-a dat-o.
- Dacă vă simţiţi, măcar din punct de vedere moral, la ceea ce aş putea numi un atentat direct la
existenţa unei industrii care aduce economiei româneşti, numai din vânzările la export, în jur de două miliarde de
euro. Dacă vă simţiţi răspunzătoare pentru o situaţie pe care nu aţi ştiut sau nu aţi putut să o controlaţi şi rezolvaţi, şi
dacă sentimentul răspunderii nu ar implica şi, în final, gestul demisiei.
Adaug, la sfârşitul acestei interpelări, că Guvernul pe care îl reprezentaţi şi dvstră înşivă aţi găsit căile de rezolvare
pentru criza câinilor ciobăneşti, blocând aplicarea unei legi şi modificând-o corespunzător intereselor ciobanilor. Dar
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Guvernul şi Domnia Voastră nu aţi găsit sau nu aţi dorit să găsiţi căile legale de rezolvare a problemelor celor din
industria lemnului. Cu alte cuvinte ceea ce s-a putut face pentru câţiva zeci de mii de câini ciobăneşti, nu s-a putut
realiza pentru câteva sute de mii de lucrători din industria lemnului.
Aştept, Doamnă Ministru, un răspuns cât mai rapid la solicitarea mea.
Cu deosebit respect.
***
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Virgil Guran
Obiectul interpelării : Explicaţii cu privire la descinderea abuzivă a nou înfiinţatei Direcţii de Executări Silite
din cadrul ANAF la sediul Antenei 3 şi la sediul Antena Group, precum şi cu privire la modul defectuos şi
ineficient din punct de vedere economic în care statul înţelege să procedeze în administrarea bunurilor imobile
sechestrate
Doamnă ministru,
În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi art. 173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
vă adresez prezenta interpelare :
Este în acest moment de notorietate – din păcate nu numai naţională, ci şi europeană – abuzul comis de nou
înfiinţata Direcţie de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul ANAF prin descinderea în forţă, cu vădită intenţie de
intimidare şi total incorectă, din punct de vedere legal şi procedural, efectuată la data de 15 februarie 2016 la sediile
Antena 3 şi Antena Group. Această descindere, însă, nu este decât încununarea foarte mediatizată a unui lung şir de
abuzuri şi manifestări de neglijenţă şi incompetenţă ale statului, în calitatea sa de proprietar al unor bunuri imobile,
pe care este obligat a le administra, potrivit legii, cu respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii
utilizării resurselor.
Toate aceste principii au fost încălcate prin refuzul nejustificat al autorităţilor statului de a clarifica situaţia
acestor contribuabili, care îşi plătesc în mod corect toate taxele şi impozitele datorate statului român, care erau deja
chiriaşi la momentul preluării imobilelor de către stat, având astfel, dreptul de preferinţă recunoscut de lege
chiriaşului pentru încheierea unui nou contract de închiriere. Deşi au făcut nenumărate demersuri pentru a-şi
legaliza situaţia, solicitând încă din anul 2014 să li se ofere posibilitatea de a închiria spaţiile respective la preţ similar
cu cel aplicat imobilelor aflate in proprietatea statului şi date spre folosinţă altor societăţi private de televiziune, nu au
primit nici un răspuns.
Astfel, într-un scop care, în lumina „misiunii” executate de ANAF pe 15 februarie a.c. apare foarte clar a fi
o şicană şi având drept ţintă închiderea tuturor acestor posturi de televiziune, nu s-a oferit nicio soluţie legală, statul
renunţând practic, fără niciun drept, la încasarea chiriei pentru imobilele al căror proprietar este. Subliniez faptul că
în cauză este vorba de contribuabili corecţi, care-şi îndeplinesc în permanenţă toate obligaţiile de plată către stat şi
care oferă locuri de muncă la peste 1.500 de persoane. Fie chiar şi numai pentru acest din urmă aspect şi tot trebuia
găsită o soluţie care să împiedice pierderea unui număr atât de mare de locuri de muncă, cu consecinţa inevitabilă a
sporirii cheltuielilor prin plata ajutoarelor de şomaj.
Cunosc, atât din relatările mass-media cât şi din numeroase petiţii ce mi-au fost adresate la Biroul
Parlamentar, că şi alţi contribuabili au suferit abuzuri din partea ANAF, care acţionează în forţă şi discreţionar, ceea
ce în repetate rânduri a dus la închiderea unor firme, având drept efect scăderea încasărilor la buget, mărirea
numărului şomerilor şi, la modul general, frânarea dezvoltării economice normale.
Vă rog, doamnă ministru, să cereţi structurilor aflate în subordinea dumneavoastră explicaţii cu privire la
această situaţie şi să identificaţi persoanele vinovate pentru prejudiciul adus statului prin neîncasarea unor venituri cu
caracter cert – chiriile pentru imobilele respective, pe care chiriaşii au stăruit să le plătească fiind refuzaţi în cel mai
stupid şi inexplicabil mod.
Vă solicit, de asemenea, să identificaţi şi să ne prezentaţi soluţia pentru a se evita evacuarea acestor posturi
de televiziune, evacuare care nu are nicio justificare economică şi care ar afecta grav principiul libertăţii presei, al
libertăţii de exprimare pentru că, în conformitate cu Legea Audiovizualului, radiodifuzorii trebuie să notifice C.N.A.
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cu 30 de zile anterior schimbarea sediului social, în caz contrar aceştia pierzând licenţa de emisie, ori, în cazul
aberantului termen de 5 zile acordat este evident că aceasta nu se poate realiza.
Vă rog, de asemenea, să ne furnizaţi explicaţii cu privire la acţiunea întreprinsă de către Direcţia Executări
Silite în data de 15 februarie 2016, precizând scopul acesteia, temeiurile legale în baza cărora s-a desfăşurat şi
explicaţii cu privire la procedura aplicată şi la legalitatea acesteia – 10 autoturisme şi o mulţime de personal care s-au
deplasat la sediul Antenelor pentru, se pare, a depune o simplă notificare (pe care de altfel nici măcar nu au lăsat-o
sub semnătură vreunei persoane), legitimarea şi fotografierea unor angajaţi şi invitaţi etc . În cazul în care veţi
constata săvârşirea unor abuzuri şi nelegalităţi, vă rog să ne comunicaţi şi măsurile pe care le-aţi luat pentru
sancţionarea acestora.
Este se subliniat faptul că înfiinţarea acestei noi Direcţii în cadrul ANAF ar trebui să întărească legalitatea şi
să aducă bani la bugetul statului şi nu să cheltuie în mod iresponsabil banii publici pe cumpărarea de autoturisme
solemn inscripţionate şi pe angajarea unor doritori de a juca în filme proaste de „acţiune”.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie.
***
Adresată: doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
De către: deputat Mihai Tararache
Obiectul interpelării: Bunurile confiscate de către ANAF
Doamnă ministru,
Ştim foarte bine, după toată tevatura care a fost săptămâna trecută cu acţiunea heirupistă, pentru aşa a fost o
acţiune heirupistă îndreptată către postul de televiziune Antena 3.
Ştiţi foarte bine toată discuţia care a generat această acţiune. Eu vreau să discutăm foarte pragmatic, ce face
statul român, în speţă Ministerul Finanţelor Publice, cu aceste active pe care le confiscă. Ştim foarte bine că ANAFul pune în executare sentinţe judecătoreşti sau titluri executorii şi confiscă aceste bunuri pe care mai departe trebuie
să le valorifice în interesul statului român.
Ştim cu toţii că acest proces nu este tocmai unul din cele mai
performante. Şi aş vrea să punctez foarte categoric, că ANAF-ul e foarte bun la a face acţiunile acestea de anvergură,
de a ieşi pe media, de a lupta contra clasei antreprenorilor şi aşa mai departe.
Toţi sunt hoţi, toţi încalcă legea, dar după ce fac toate aceste acţiuni, vreau să ştim foarte clar cum suntem şi
unde stăm şi ce soluţii legislative putem găsi pentru a pune în valoare toate aceste active.
Doamnă ministru, vreau să vă întreb:
1. Care este valoarea totală a activelor confiscate şi nevalorificate de ANAF la sfârşitul anului 2015? Dacă nu aveţi
această statistică, la sfârşitul anului 2014;
2. Care este valoarea activelor confiscate de ANAF în ultimii cinci ani?
3. Care este valoarea activelor valorificate de ANAF în ultimii cinci ani?
Şi, 4, ce soluţii legislative aveţi în vedere dumneavoastră pentru a pune în valoare aceste active?
Solicit răspuns scris şi oral în termenul prevăzut de lege.
***
Adresată: domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Tinel Gheorghe
Obiectul interpelării: Respectarea legii de căre autorităţile administraţiei publice locale
Stimate Domnule Ministru,
În calitate de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, colegiul uninominal nr. 4, vă aduc la
cunoştinţă următoarea situaţie de fapt:
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Începând cu data de 17 ianuarie 2014 Biroul parlamentar al subsemnatului a funcţionat în sediul Căminului
Cultural din oraşul Fierbinţi în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu aprobarea Consiliului Local.
La data de 8 februarie 2016, fără nici o înştiinţare scrisă sau verbală în prealabil, mi-a fost interzis accesul în
spaţiul respectiv, fiind înlocuit sistemul de închidere. Mai mult decât atât, în aceeaşi zi am formulat o sesizare în
acest sens, pe care nu am putut să o depun la sediul Poliţiei Fierbinţi, dat fiind faptul că în intervalul 8,30-10,00
acesta nu era deschis. Astfel, pentru acest motiv, m-am adresat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa.
În speţă au fost încălcate prevederile art. 40 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi deputaţilor,
cât şi art. 69 din Constituţia României, iar din punctul meu de vedere, fapta celor care au dispus schimbarea
sistemului de închidere constituie un abuz.
Având în vedere succesiunea celor sesizate, dar şi gravitatea faptelor semnalate, vă rog, domnule ministru, să
procedaţi la efectuarea unei anchete şi să dispuneţi în consecinţă.
Solicit răspuns scris.
***

 Întrebări
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Sprijin logistic pentru Poliţia de frontieră pentru contrabandei
Domnule ministru,
Atât asociaţiile producătorilor de tutun din România, cât şi statisticile oficiale ale ANAF şi ale Poliţiei de
frontieră relevă o creştere semnificativă a contrabandei cu ţigarete în România. Cea mai mare parte a contrabandei cu
ţigarete se desfăşoară prin frontiera Nord-Estică a ţării, principala sursă de aprovizionare a contrabandiştilor fiind
Ucraina, unde preţul ţigaretelor este şi de peste 5 ori mai mic decât în România. Pe lângă efectele negative
semnificative asupra bugetului de stat, calitatea îndoielnică a produselor de contrabandă produc efecte negative
semnificative şi asupra consumatorilor produselor de contrabandă. Deşi Poliţia de frontieră din România depune toate
diligenţele pentru a stopa acest fenomen, dotările tehnice nesatisfăcătoare ale lucrătorilor MAI continuă să reprezintă
una dintre problemele cu care se confruntă oamenii legii. Astfel, dotarea echipelor de intervenţie ale Poliţiei de
frontieră cu drone de supraveghere video a fâşiei de frontieră sau camere video cu termoviziune ar creşte eficienţa
ofiţerilor în combaterea acestui trafic la frontieră. Mai mult, lipsa unor negocieri şi acorduri ferme cu omologii
ucraineni privind combaterea contrabandei, pare a stimula acest flagel. Având în vedere cele expuse şi luând în
considerare că, atât la învestitura Guvernului, dar şi la dezbaterile asupra Legii bugetului de stat pentru anul 2016 vaţi angajat ca în acest an să sporiţi investiţiile în dotările corespunzătoare ale lucrătorilor MAI, vă rog, domnule
ministru să aduceţi următoarele precizări:
- aţi prevăzut în bugetul pentru anul 2016 sume pentru dotarea tehnică a lucrătorilor Poliţiei de frontieră, în special
pentru sectorul Est şi Nord-Est?
- când şi dacă veţi demara un acord/protocol de colaborare cu partea ucraineană, în vederea eficientizării luptei
împotriva contrabandei la frontieră?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată doamnei Cristiana Barbu, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Buget formare profesională

-

-

Stimată doamnă Preşedinte,
Formarea profesională este un domeniu care a beneficiat de finanţări considerabile în România în ultimii 4
ani, prin fonduri publice susţinute de la bugetul de stat sau din programe europene.
Vă rog să-mi comunicaţi:
Care au fost sumele alocate în ultimii 4 ani către ANOFM pentru formare profesională şi cât din aceste sume a fost
cheltuit de către dumneavoastră? Care au fost sursele de finanţare, bugetul de stat sau programe europene, pentru
fiecare dintre aceste sume, alocate, respectiv cheltuite?
Care este defalcarea bugetului plătit pentru formare în ultimii 4 ani, pe fiecare an în parte şi pe linii de cheltuieli
necesare derulării programelor de formare? Cât din aceste sume s-a cheltuit pe servicii de cazare şi care a fost
numărul de beneficiari pentru aceste servicii, respectiv cât s-a cheltuit pe servicii de formare profesională şi pentru
câţi beneficiari?
Care este suma alocată ANOFM pentru servicii de formare pentru anul în curs şi câţi beneficiari vizaţi?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Buget formare profesională

Stimată doamnă Ministru,
Formarea profesională este un domeniu care a beneficiat de finanţări considerabile în România în ultimii 4
ani, prin fonduri publice susţinute de la bugetul de stat sau din programe europene.
Vă rog să-mi comunicaţi:
Care au fost sumele alocate în ultimii 4 ani prin intermediul ministerului pe care îl conduceţi pentru formare
profesională şi cât din aceste sume a fost cheltuit? Care au fost sursele de finanţare, bugetul de stat sau programe
europene, pentru fiecare dintre aceste sume, alocate, respectiv cheltuite?
Care este defalcarea bugetului cheltuit pentru formare în ultimii 4 ani, pe fiecare an în parte şi pe linii de
cheltuieli necesare derulării programelor de formare? Cât din aceste sume s-a cheltuit pe servicii de cazare şi care a
fost numărul de beneficiari pentru aceste servicii, respectiv cât s-a cheltuit pe servicii de formare profesională şi
pentru câţi beneficiari?
Care este suma alocată de ministerul pe care îl conduceţi pentru servicii de formare pentru anul în curs şi câţi
beneficiari vizaţi?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată domnului Costin Borc, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Impactul programului dedicat tinerilor debutanţi în afaceri
Domnule ministru,
Vă rog să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Câte firme SRLD au beneficiat de sprijinul programului dedicat tinerilor debutanţi în afaceri din anul 2011, de la
crearea sa, până în prezent? Dar numărul total de locuri de muncă nou create de acestea?
2. Câte firme SRLD au beneficiat de sprijinul programului dedicat tinerilor debutanţi în afaceri în judeţul Satu Mare,
din anul 2011, de la crearea sa, până în prezent, şi pe ce loc se află Satu Mare în rândul judeţelor ţării? Dar din
perspectiva numărului total de locuri de muncă nou create de acestea?
3. Care este ponderea femeilor şi a bărbaţilor în rândul firmelor SRLD create în urma acestui program de finanţare
nerambursabilă, în ţară şi în judeţul Satu Mare?
Solicit răspuns în scris punctual pentru fiecare întrebare.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată doamnei Carmen Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europene
Absorbţia fondurilor europene în judeţul Satu Mare
Stimată doamnă ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră problema absorbţiei fondurilor europene în judeţul Satu Mare.
Vă rog să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Câte fonduri europene au fost atrase în judeţul Satu Mare în cadrul ciclului financiar 2007-2015? Pe ce loc se află
Satu Mare în rândul judeţelor ţării din acest punct de vedere?
2. Care este ponderea fondurilor europene atrase de sectorul public şi de cel privat?
3. Care este ordinea primăriilor cu cele mai multe fonduri europene atrase din judeţul Satu Mare şi valoarea totală pe
fiecare primărie în parte?
4. În ce domenii au fost atrase cu prioritate fondurile structurale europene în Satu Mare?
5. Care sunt cele mai mari şi mai dese probleme/abuzuri în absorbţia banilor europeni în judeţul Satu Mare?
Solicit răspuns în scris punctual pentru fiecare întrebare.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
domnului Costin Borc,ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
Proiectul de investiţii Luna Şes
Am vizitat de curând proiectul de investiţii Luna Şes, de lângã oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare. Din
datele oficiale de care dispunem acest proiect a demarat încã din anul 1988 şi, iatã, la aproape trei decenii încã este
nefinalizat, iar lucrãrile executate pânã acum riscã sã iasã din garanţie.
Vã rog sã ne rãspundeţi la urmãtoarele întrebãri:
1. În ce stadiu se aflã oficial proiectul investiţional turistic Luna Şes?
2. Câţi bani s-au cheltuit pânã în prezent? Cât s-a alocat de la bugetul de stat, cât de la bugetul local şi câte fonduri
europene?
3. Care a fost calendarul acestui proiect şi de ce nu a fost respectat? Când ies din garanţie lucrãrile efectuate pânã în
prezent?
4. Cine rãspunde de acest proiect investiţional şi cine conduce proiectul în prezent? Cine sunt cei angajaţi sã
coordoneze acest proiect şi care sunt veniturile lor în prezent?
5. Când va fi finalizat proiectul Luna Şes, care sunt paşii necesari de parcurs şi care este cuantumul necesar pentru ca
acest obiect sã intre în circuitul turistic, iar oşenii sã se poatã bucura de el?
Va rog sã ne raspundeti în scris, punctual, la fiecare întrebare.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Fructe otrăvite în România
Domnule Ministru,
Zilele trecute, în mass media au apărut declaraţii alarmante, dar şi foarte îngrijorătoare din partea
Ministerului Agriculturii.
Sunt o serie de produse care vin şi din alte state şi care nu respectă normele europene. În 2012 au fost
identificate un număr de camioane care veneau cu grapefruit din Turcia, fructe care aveau limita de pesticide
depăşită. Deci otravă. Acesta a declarat că, potrivit legislaţiei, autorităţile nu pot controla transportatorii care sunt în
tranzit prin România, aceasta fiind una dintre probelemele care necestiă o soluţie urgentă. Totuşi, alte soluţii nu sunt
decât analiza de risc şi controale sistematice. Analiza de risc trebuie făcută de autoritatea Sanitar-Veterinară.
Domnule Ministru, situaţia este gravă si alarmantă. Care este măsura imediată pe care Ministerul pe care-l
conduceţi o poate adopta pentru a evita contaminarea populaţiei?
Vă mulţumesc. Solicit răspuns scris.
Deputat
Mircea Lubanovici
***
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Adresată doamnei Claudia-Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Soluţii pentru resorbirea şomajului în Vrancea
Doamnă ministru,
Potrivit datelor furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea, judeţul
conduce în topul negativ al şomajului naţional cu nu mai puţin de 7.877 de şomeri, din care 1.485 primesc
indemnizaţie, potrivit legii, iar 6.392 sunt şomeri care fie nu mai beneficiază de indemnizaţie, fie nu întrunesc
condiţiile legale pentru a primi indemnizaţie de şomaj. Din păcate, ceea ce îngrijorează la fel de mult ca numărul
mare al şomerilor din Vrancea este structura şomerilor, din punctul de vedere al pregătirii profesionale şi al ciclurilor
de învăţământ absolvite. Astfel, din cei 6.392 de şomeri fără indemnizaţie de şomaj, doar 49 au finalizat cursurile
unei facultăţi, doar 375 au o diplomă de liceu, în vreme ce 94%, adică 5.968, sunt absolvenţi de şcoală primară,
gimnazială şi, în puţine cazuri, au urmat o formare profesională. De asemenea, pe categorii de vârstă, peste 4.641
dintre şomeri au depăşit vârsta de 40 de ani, făcând şi mai grea integrarea lor pe piaţa muncii. Aşadar, chiar şi în
condiţiile în care am presupune că investitorii străini ar dori să dezvolte afaceri de producţie în zona Judeţului
Vrancea, în pofida şomajului record, vor avea dificultăţi să găsească angajaţi potriviţi pentru noile tehnologii care se
utilizează astăzi în procesele de producţie. În condiţiile în care programele de formare şi reconversie profesională
derulate în trecut de către agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă au avut o eficacitate extrem de redusă în
inserţia pe piaţa muncii a acestui tip de şomeri necalificaţi, vă rog să precizaţi, doamnă ministru, ce soluţii aţi
identificat şi doriţi să implementaţi, în speciale prin intermediul noilor programe operaţionale finanţate în cadrul
financiar multianual 2014-2020.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Secară
***
Adresată doamnei Raluca Alexandra Prună, ministrul Justiţiei
Măsurile avute în vedere de Ministerul Justiţiei pentru a răspunde recomandărilor din raportul MCV
Stimată doamnă Ministru,
Publicarea, în data de 27 ianuarie 2016, de către Comisia Europeană a Raportului privind progresele
înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare a reprezentat un foarte bun prilej pentru
evaluarea situaţiei din sistemul nostru de justiţie.
Dincolo de criticile şi recomandările care privesc Parlamentul, Comisia Europeană sugerează anumite măsuri care ar
trebui implementate prin implicarea Guvernului, precum următoarele:
1.
"Instituirea în timp util a unor proceduri clare şi solide pentru numirile în funcţiile de conducere din cadrul
magistraturii prevăzute în 2016".
2.
"Guvernul şi Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să elaboreze un plan clar prin care să se asigure că
noul termen-limită pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor restante din Codul de procedură civilă poate fi
respectat".
3.
"Ar trebui să se pună în aplicare verificarea ex ante a conflictelor de interese în cadrul procedurilor de
achiziţii publice prin intermediul programului Prevent".
4.
"Ar trebui sã se ia mãsuri pentru a asigura respectarea normelor în materie de integritate în organizarea
alegerilor locale şi generale din 2016".
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5.
"Ar trebui sã se asigure cã noua agenţie de administrare a bunurilor indisponibilizate are o conducere
puternicã, dispune de resurse suficiente şi beneficiazã de sprijinul tuturor celorlalte instituţii pentru a îmbunãtãţi
ratele de recuperare efectivã".
6.
"Ar trebui sã se punã în aplicare noua strategie şi planul de acţiune în materie de achiziţii publice, asigurând
un cadru anticorupţie solid din punct de vedere al cadrului juridic, al mecanismelor instituţionale şi al capacitãţii
administrative, aplicând mãsuri de prevenire şi depistare a conflictelor de interese şi demonstrând cã încãlcãrile sunt
sancţionate în totalitate".
În aceste condiţii, aş dori sã vã întreb, doamnã Ministru, ce mãsuri legislative şi administrative are în vedere
Guvernul, prin ministerul pe care îl reprezentaţi, pentru ducerea la îndeplinire a celor şase recomandãri mai sus
indicate şi prezente în ultimul raport MCV.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Valeria Diana Schelean-Şomfelean
***
Adresată doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor
Responsabilizarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care gestionează câinii fără stăpân,
conform HG 1059/2013
Doamnă ministru,
Câinii metişi gestionaţi de către asociaţiile şi fundaţiile finanţate din fonduri publice reprezintă o reală
problemă pentru fauna cinegetică a ţării. După colectare şi microcipare, câinii sunt eliberaţi în vecinătatea pădurilor,
a locurilor în care această faună îşi află habitatul. Din cauza lipsei de hrană, câinii se sălbăticesc şi atacă, în haită
distrug vânatul tânăr. Vina nu este a câinilor, ci a celor care îi gestionează.
În consecinţă, vă adresez următoarele întrebări:
1.
În aceste condiţii, există o evidenţă a acestor ONG-uri şi un control al activităţii reale acestora?
2.
Care este modalitatea de finanţare a acestor ONG-uri?
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
George Scarlat
***
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Măsuri pentru sprijinirea crescătorilor de bovine şi producătorilor de lapte de vacă
Domnule Ministru,
În 2015, piaţa laptelui a fost puternic influenţată de embargoul impus de Rusia produselor alimentare din
Uniunea Europeană, excedentul determinând prăbuşirea preţului laptelui. În România, situaţia a fost şi mai
accentuată, preţul laptelui românesc fiind unul dintre cele mai mici din întreaga Uniune Europeană. Acest lucru a
determinat crescătorii de bovine să ia măsuri radicale pentru limitarea pierderilor - sacrificarea animalelor.
Ultimele date publicate de Institutul Naţional de Statistică arată că producţia naţională de lapte a scăzut cu
peste 8% faţă de anul anterior, în timp de importurile au crescut cu mai mult de 28%. Cel mai relevant exemplu
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pentru evoluţia pieţei laptelui, dar şi a sacrificărilor de animale, este dat de evoluţia importurilor de lapte brut, care a
cresc în decembrie 2015 cu 73,2% faţă de decembrie 2014.
Crescătorii susţin că preţul de cumpărare a bovinelor de către abatoare a scăzut până la 2 lei/kg, dar pentru
achiziţie sunt liste de aşteptare şi de câte două luni.
În aceste condiţii, vă rog să-mi comunicaţi ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
pentru a limita căderea sectorului de creştere a bovinelor.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Asigurarea medicală pentru studenţii străini aflaţi la studii în România
Stimate Domnule Ministru,
Iaşul este unul din cele mai mari centre universitare din România, având totodată un număr mare de studenţi
străini. Mi-a fost semnalat la cabinetul parlamentar că deşi studenţii străini au permis de şedere pentru studii,
respectiv au alocate coduri numerice personale provizorii, ei nu pot fi luaţi în evidenţe de către medicii de familie
români.
Doresc să îmi clarificaţi dacă studenţii străini aflaţi la studii în România beneficiază de asigurare medicală
din partea statului român, dacă există un pachet de servicii medicale destinate acestei categorii şi care sunt etapele de
parcurs pentru a fi în evidenţele caselor de asigurări de sănătate.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Clarificări privind situaţia transportului public de persoane din Iaşi
Stimate Domnule Ministru,
În ultimele luni atât presa cât şi cetăţenii Iaşului au semnalat situaţia dezastruoasă a transportului public de
persoane din Municipiul Iaşi. Câteva autobuze şi tramvaie ale Regiei Autonome de Transport Public de Transport
Iaşi s-au defectat în trafic, ba chiar sunt cazuri când mijloacele de transport au luat foc în trafic, punând în pericol atât
viaţa pasagerilor, cât şi participanţii la trafic. De asemenea mai multe probleme au fost semnalate şi la Unistil,
operatorul privat de transport public din Municipiul Iasi, fiind acuzat că pune la dispoziţia cetăţenilor autobuze
neconforme din punct de vedere al siguranţei.
Având în vedere că legea prevede că la interval de 6 luni este obligatorie efectuarea ITP - inspecţiei tehnice
periodice pentru autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult
de 8 locuri pe scaune, vă rog să îmi comunicaţi care este situaţia parcului de autobuze la cei 2 operatori de transport
public din Iaşi: R.A.T.P, respectiv Unistil S.A. De asemenea, deoarece este pusă viaţa oamenilor în pericol, vă rog să
analizaţi modul cum autorităţile competenete acordă aceste avize şi cum este posibil că un mijloc de transport în
comun să primească aviz de transport şi apoi să se defecteze sau să ia foc în trafic.
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Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Situaţia dispensarului medical din Comuna Băltaţi
Stimate Domnule Ministru,
Construit in 2009, dispensarul medical din satul Valea Oilor, comuna Bălţaţi, Judetul Iasi, a costat 40.000 de
lei, dar în anul 2013 s-a descoperit faptul că imobilul nu deţine avizele de urbanism, astfel fiind suspendată activitatea
de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
Doresc să îmi precizaţi cine se face responsabil pentru faptul că în perioada 2009-2016 această clădire nu a
avut şi nu a obţinut ulterior avizele necesare pentru buna funcţionare. Având în vedere că numeroşi cetăţeni din
localitate sunt nevoiţi să parcurgă distanţe de 6-9 km pentru a beneficia de asistenţă medicală, doresc să îmi
comunicaţi când estimaţi că va fi întocmită documentaţia şi dispensarul medical îşi va putea relua activitatea.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
Adresată domnului Lazăr Comănescu, ministrul Afacerilor Externe
Integrarea României în spaţiul Schengen
Stimate Domnule Ministru,
Aţi făcut parte din delegaţia condusă de premierul Dacian Cioloş care s-a întâlnit cu oficialii europeni şi cu
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. În declaraţiile de presă atât partea româna cât şi preşedintele
CE au reiterat posibilitatea ca MCV să fie ridicat şi, până la finalul actualului mandat să fie posibilă integrarea
României în spaţiul Schengen.
Doresc pe această cale să îmi precizaţi dacă s-a discutat despre un calendar concret de integrare şi care sunt
obligaţiile pe care partea româna şi le-a asumat pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Anton Doboş
***
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Adresată domnului Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii
Strategia Sectorială în domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014-2020
Stimate domnule Ministru,
Pe site-ul Ministerului Culturii, http://www.cultura.ro/articol/556, este anexată pentru dezbatere publică, din
data de 10 iulie 2013, Strategia Sectorială în domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014-2020.
Proiectul a fost elaborat de către Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, pe baza analizelor socioeconomice elaborate de grupurile de lucru aferente domeniului cultură şi patrimoniu cultural, organizate în cadrul
Comitetului Consultativ Tematic Turism, Cultură, Patrimoniu Cultural, precum şi în baza analizelor, cercetărilor şi
datelor colectate de Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru, care va fi termenul de adoptare prin
Hotărâre a Guvernului a Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii şi Patrimoniului pentru actuala perioada de
programare a Uniunii Europene şi care vor fi în mod concret, termenele consultarea operatorilor culturali şi societăţii
civile asupra conţinutului final al acestui important act normativ.
Aşteptăm răspuns în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
Deputat
Traian Dobrinescu
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii

Sistarea finanţării producţiei de vaccinuri la Institutul Cantacuzino prin aprobarea proiectului de lege al
OUG 23/2015
Domnule Ministru al Sănătăţii,
Institutul Naţional pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” avea, atunci când s-a înfiinţat, ca unic
scop fabricaţia de vaccinuri, destinate activităţii de combatere a bolilor infecto-contagioase. Secundar această
activitate a fost diversificată prin activităţi de cercetare (cu rol de suport pentru producţie) şi ulterior prin reţeaua de
laboratoare de referinţă cu rol de supraveghere epidemiologică. În perioada 2010 – 2013 Ministerul Sănătăţii a
investit peste 10 milioane de euro pentru retehnologizarea liniei de fabricaţie de vaccinuri, conform normativelor UE.
Dar prin emiterea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 23/2015 Institutul Naţional pentru Microbiologie
şi Imunologie „Cantacuzino”, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii se reorganizează şi intră în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), sub titulatura Institutul Naţional de Cercetare
„Cantacuzino”. Prin aceeaşi ordonanţă, se descrie modul în care, din bugetul ANCSI, este finanţată doar activitatea
de cercetare a Institutului Cantacuzino, iar activitatea de producţie de vaccinuri, destinate vaccinării populaţiei în
epidemii şi pandemii nu mai este finanţată. Din discuţiile purtate în şedinţa comisiilor reunite de sănătate şi educaţie
a reieşit foarte clar că ANCSI nu va finanţa producţia de vaccinuri ci doar producţia unor loturi limitate de maxim
100.000 doze. Cu toate că s-au depus amendamente la Comisia pentru sănătate din Camera Deputaţilor, pentru
remedierea acestei situaţii dificile, în sensul instituirii obligativităţii Guvernului ca prin bugetul Ministerului
Sănătăţii să se finanţeze producţia de vaccinuri, acestea nu au fost aprobate. În consecinţă, Proiectul de Lege de
aprobare al OUG 23/2015 va trece in forma iniţială, iar principala activitate a Institutului, scopul fundamental al
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funcţionarii Institutului Cantacuzino (motivul pentru care familia Cantacuzino a făcut această donaţie), respectiv
producţia de vaccinuri, nefiind finanţată, va dispărea.
Vă întrebăm, domnule Ministru, în cazul în care OUG 23/2015 va fi adoptată în Parlament în forma iniţială,
dacă veţi lua măsurile necesare menţinerii activităţii de producţie de vaccinuri la Institutul Cantacuzino, prin emiterea
unui act normativ conform prevederilor legale.
Aşteptăm răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheş
Deputat
Carmen Hărău
Deputat
Adrian Oros
Deputat
Ioan Tămâian
Deputat
Traian Dobinescu
***
Adresată doamnei Raluca Alexandra Prună, ministrul Justiţiei
Analiza sesizării reprezentanţilor primăriei localităţii Teliucu Inferior
Stimată doamnă Ministru,
În urma discuţiilor purtate pe tema petiţiei reprezentanţilor primăriei localităţii Teliucu Inferior referitoare la
transferul proprietăţii Centrului de afaceri Teliuc de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri acestei comune cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, am fost direcţionaţi
spre Ministerul Justiţiei pentru soluţionare.
Vă rog să‐mi formulați în scris punctul de vedere privind rezolvarea legală.
Cu respect,
Deputat
Carmen Hărău
***
Adresată doamnei Anca Paliu Dragu, ministrul Finanţelor Publice
Taxarea operatorilor din industria jocurilor de noroc
Vă supun atenţiei pe această cale o gravă situaţie cu care industria jocurilor de noroc se confruntă în prezent.
Subiectul pe care vi-l supun atenţiei este reprezentat de modul în care sunt întreprinse controalele pe care Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) le efectuează în prezent pe scară largă în rândul operatorilor licenţiaţi de
pariuri tradiţionale. Concret, speţa este reprezentată de interpretarea vădit eronată şi în afara legii a unor dispoziţii
fiscale de către reprezentanţii ANAF aflaţi în control la companiile care operează pariuri tradiţionale.
Astfel, în ultimul trimestru al anului trecut, ANAF a declanşat o amplă acţiune de control, prin care vizează
absolut toţi operatorii de pariuri tradiţionale licenţiaţi în prezent în România. Controalele sunt efectuate în legătură cu
modul în care operatorii în cauză au plătit, în perioada 2009 – 2015, impozitul pe profit, în baza Art. 18 din Codul
Fiscal vechi (modificat începând cu 01.01.2016, în sensul excluderii pariurilor sportive dintre categoriile vizate de
această reglementare)
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Articolul 18 (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în
baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în
acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat
acestor venituri înregistrate.
În cadrul controalelor, autoritatea fiscală interpretează eronat, abuziv şi nelegal impunerea pe profit de 5%
din venituri. ANAF pretinde că operatorii ar fi trebuit să plătească în perioada menţionată mai sus un impozit calculat
la încasările înregistrate de companie, înainte de deducerea premiilor acordate participanţilor la joc.
Astfel, ANAF ignoră şi încalcă în mod flagrant legislaţia specială privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc, care defineşte în mod clar venitul operatorului de jocuri de noroc: “venitul din jocurile de noroc al unui
operator licenţiat se calculează ca diferenţa dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc
şi premiile acordate (inclusiv "jack-pot") pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică...” (OUG nr. 77 / 2009,
art. 11 alin.1).
Aşadar, venitul real al operatorului de jocuri de noroc, la care ar trebui să-şi raporteze şi ANAF impozitul
minim pe profit, dat fiind că aşa este definit prin lege, este reprezentat, pe scurt, de diferenţa între încasări şi premii
plătite! Mai mult, tot prin lege, operatorul de jocuri de noroc este obligat să asigure plata de premii într-un cuantum
minim de 60% din încasări, ceea ce face ca venitul real al operatorului să fie în orice situaţie de maximum 40% din
încasări. În urma abuzului comis astfel de ANAF, se ajunge la situaţia absolut aberantă ca un agent economic să fie
obligat să plătească o impunere pe un volum financiar de care nu a dispus, de fapt, niciodată! Apoi, impunerile
retroactive revendicate astfel de ANAF sunt de ordinul a milioane de euro, sume ce adesea pot depăşi însăşi valoarea
reală a respectivei afaceri, deci menite să îi provoace falimentul!
Menţinerea acestui sistem de calcul abuziv va avea efecte precum: falimentul întregului sector economic
reprezentat de pariurile sportive, un val de 16.000 de persoane rămase fără locuri de muncă, dar şi un val de procese
iniţiate de companiile afectate pentru recuperarea prejudiciilor în justiţie.
Având în vedere cele menţionate, vă rog să îmi comunicaţi următoarele:
1. Care este cuantumul total al amenzilor aplicat până în momentul de faţă, în legătură cu această speţă,
dar şi numărul societăţilor sancţionate contravenţional?
2. Care este temeiul legal în baza căruia ANAF aplică modalitatea de calcul pe care v-am prezentat-o în
prezenta interpelare ?
De asemenea, considerând dimensiunea consecinţelor şi mai ales caracterul lor iremediabil, deopotrivă
asupra bugetului de stat şi asupra companiilor implicate, vă rugăm să solicitaţi în condiţiile legii
suspendarea controalelor până la clarificarea interpretării corecte a venitului.
Solicit răspuns scris.
Cu aleasă consideraţie,
Deputat
Maria Grecea
***
Adresată domnului Victor Vlad Grigorescu, ministrul Energiei
Soluţionarea problemei semnalate de cetăţenii din satul Iazu, comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa, care se
plâng de repetate întreruperi ale furnizării curentului electric în comună
Domnule ministru,
Mi-au fost adresate petiţii de către locuitorii satului Iazu (cei mai mulţi de etnie rromă) din comuna Cojasca,
judeţul Dâmboviţa în care mi se solicită sprijinul pentru rezolvarea problemei pe care aceştia o au de multă vreme şi
anume frecvente întreruperi ale furnizării de energie electrică. Petenţii susţin că reprezentanţii Electrica le-au spus că
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pentru a rezolva problema ar trebui instalat un transformator, însă nu vor să efectueze lucrarea pentru că sunt ţigani,
motiv care îi determină să formuleze acuzaţii de discriminare pe bază de etnie.
Am purtat discuţii asupra acestei situaţii cu conducerea Electrica Ploieşti, care a înţeles problema,
manifestându-şi disponibilitatea de a depune toate eforturile pentru rezolvarea acesteia.
Vă rog, domnule ministru, să urmăriţi îndeaproape acest caz şi să stăruiţi pentru rezolvarea lui cât mai rapidă,
deoarece orice tergiversare ar încălca drepturile acestor cetăţeni, le-ar aduce prejudicii şi ar putea fi, într-adevăr
apreciată ca fiind o discriminare.
Vă rog să-mi comunicaţi stadiul lucrărilor şi data exactă a finalizării acestora.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Virgil Guran
***
Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Stadiul aplicării Programului naţional de cadastru şi carte funciară
Domnule Ministru,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a promovat HG nr. 294/2015 privind aprobarea
Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. Programul are o parte importantă, cea referitoare la
cadastrul terenurilor agricole din extravilan. Potrivit legislaţiei comunitare, sistemul de sprijin pentru agricultori va fi
condiţionat, din 2020, de situaţia clară asupra terenurilor care beneficiază de subvenţii. Astfel, realizarea cadastrului
agricol ar înlătura pericolul ca fermierii să nu-şi poată primi subvenţiile.
În aceste condiţii, văr rog să-mi transmiteţi care este stadiul implementării Programului naţional de cadastru
şi carte funciară, aşa cum este stabilit prin HG nr. 294/2015, şi dacă intenţionaţi să faceţi ajustări ale acestui
Program.
Menţionez că doresc răspuns în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Costel Şoptică
***
Adresată domnului Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne
Personalul din cadrul sistemului românesc de evidenţă a persoanelor
Stimate domnule Ministru,
Sistemul românesc de evidenţă a persoanelor reprezintă o bază de date continuă şi dinamică, prin care se
asigură înregistrarea informaţiilor legate de nume, domiciliu şi stare civilă ale cetăţenilor români, o sursă
informaţională pentru demografie, fiind realizată în scopul exercitării atribuţiilor tuturor autorităţilor şi instituţiilor
statului şi în folosul cetăţenilor României.
Acest sistem este o componentă importantă de servicii sociale generale în cadrul politicilor sociale elaborate
la nivel guvernamental, ce funcţionează în cadrul administraţiei publice şi vine în sprijinul politicilor de dezvoltare
economică şi socială a comunităţilor, întrucât oferă viziunea cea mai validă asupra numărului de locuitori şi a
dinamicii schimbărilor demografice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
În anul 2001, înfiinţarea şi organizarea acestora s-a înfăptuit, potrivit prevederilor din O.G. nr. 84/2001 prin
reorganizarea compartimentelor/serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene /locale şi a
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formaţiunilor judeţene /locale de evidenţă a populaţiei, acestea din urmă fiind structuri militarizate din cadrul fostului
Minister de Interne.
Având în vedere criteriul importanţei sistemului de evidenţă a persoanelor şi necesităţii cunoaşterii şi
monitorizării schimbărilor demografice, în anul 2004 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 2104 – Metodologia
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin
H.G. nr. 1228 /2005.
Astfel, în baza textului de lege aprobat, personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
este format din poliţişti detaşaţi şi personal contractual detaşat din cadrul M.A.I., precum şi din funcţionari publici şi
personal contractual, altul decât cel detaşat.
Personalul contractual şi poliţiştii detaşaţi, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de eviden-ă a
persoanelor sunt numiţi pe funcţii similare celor avute la structurile teritoriale de evidenţă informatizată a
persoanelor, iar drepturile cuvenite acestora se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în
subordinea cărora sunt organizate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor la care au fost detaşaţi,
precum şi din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 241 alin. 2 din O.G. nr. 84/2001, pentru personalul
din cadrul M.A.I. detaşat la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, au fost păstrate toate drepturile
anterior dobândite, fiind acordate din bugetul M.A.I. de la capitolul „ Ordine publică şi siguranţă naţională”. Prin
această măsură s-au respectat drepturile acestei categorii de personal şi s-a recunoscut importanţa activităţii
desfăşurate, însă această recunoaştere nu a fost extinsă şi asupra activităţii desfăşurate de către ceilalţi funcţionari
publici încadraţi de autorităţile publice locale.
Menţionăm faptul că, în structura organizatorică a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
nu există activităţi care să fie desfăşurate numai de către personalul M.A.I. care să poată fi încadrate la ordine şi
siguranţă publică şi activităţi desfăşurate de către celelalte categorii de personal.
Un alt aspect foarte important este dat de faptul că, sunt foarte multe servicii publice comunitare de evidenţă
a persoanelor care nu mai au personal detaşat de la M.A.I., realizarea tuturor atribuţiilor prevăzute de lege efectuâduse numai de către personalul propriu, atribuţii de care beneficiază întregul sistem de ordine şi siguranţă publică.
Fiind consecvent în recunoaşterea importanţei activităţii desfăşurate de serviciile de evidenţă a persoanelor,
legiuitorul, prin derogare de la prevederile Codului Muncii, ale Legii nr. 188/1999 privind Statulul funcţionarilor
publici (r3) şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată, a prelungit detaşarea poliţiştilor şi a
personalului contractual de la M.A.I. cu încă 6 ani, în baza prevederilor Legii nr. 281/12.12.2011 pentru prelungirea
perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
Situaţia diferită în care se află personalul care desfăşoară activitatea de evidenţă a persoanelor, dată de
reglementarea aplicabilă, poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră „egalitatea în faţa
legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, principiu garantat şi în exercitarea “ dreptului la
muncă (…), la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare” aşa cum este prevăzut
de art. 1, alin. 2, lit. e, pct. i, din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată.
Actualul sistem de salarizare din România a funcţionarilor publici se bazează pe o ierarhie a funcţiilor în
cadrul subsistemelor şi nu pe o ierarhie a tuturor funcţiilor. Este perfect adevărat că fiecare statut profesional, fiecare
instituţie şi fiecare post are specificul său, numai că pentru aceeaşi activitate desfăşurată, cu aceleaşi atribuţii şi
responsabilităţi remuneraţia trebuie să fie egală, atât pentru personalul detaşat al M.A.I., cât şi pentru personalul
încadrat al serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, din subordinea autorităţilor publice locale, pe
principiul enunţat mai sus şi cel statuat de art. 3, lit. c) din Legea cadru nr. 284/2010 – Legea-cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare: “echitate şi
coerenţă prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru munca de valoare egală”.
Domnule ministru, având în vedere cele de mai sus vă rog să-mi comunicaţi:
-din punct de vedere a dezvoltării activităţii şi a atribuţiilor pe care le au, unde vedeţi încadrate aceste
direcţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne?
- având în vedere cele două categorii de personal din cadrul acestor Direcţii, unde vedeţi încadrarea acestora
în viitoarea grilă de salarizare unitară a sistemului bugetar? Fac menţiunea că în prezent deşi sunt încadraţi în mod
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diferit (o parte fiind consideraţi detaşaţi de la M.A.I. , iar ceilalţi sunt încadraţi funcţionari publici, ei sunt plătiţi
diferit deşi prestează aceleaşi atribuţii de serviciu).
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Cristina Ancuţa Pocora
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Încadrare în legea salarizării unitare a personalului din cadrul sistemului românesc de evidenţă a persoanelor
Stimată doamnă Ministru,
Sistemul românesc de evidenţă a persoanelor reprezintă o bază de date continuă şi dinamică, prin care se
asigură înregistrarea informaţiilor legate de nume, domiciliu şi stare civilă ale cetăţenilor români, o sursă
informaţională pentru demografie, fiind realizată în scopul exercitării atribuţiilor tuturor autorităţilor şi instituţiilor
statului şi în folosul cetăţenilor României.
Acest sistem este o componentă importantă de servicii sociale generale în cadrul politicilor sociale elaborate
la nivel guvernamental, ce funcţionează în cadrul administraţiei publice şi vine în sprijinul politicilor de dezvoltare
economică şi socială a comunităţilor, întrucât oferă viziunea cea mai validă asupra numărului de locuitori şi a
dinamicii schimbărilor demografice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.
În anul 2001, înfiinţarea şi organizarea acestora s-a înfăptuit, potrivit prevederilor din O.G. nr. 84/2001 prin
reorganizarea compartimentelor/serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene /locale şi a
formaţiunilor judeţene /locale de evidenţă a populaţiei, acestea din urmă fiind structuri militarizate din cadrul fostului
Minister de Interne.
Având în vedere criteriul importanţei sistemului de evidenţă a persoanelor şi necesităţii cunoaşterii şi
monitorizării schimbărilor demografice, în anul 2004 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 2104 – Metodologia
privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, modificată prin
H.G. nr. 1228/2005.
Astfel, în baza textului de lege aprobat, personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
este format din poliţişti detaşaţi şi personal contractual detaşat din cadrul M.A.I., precum şi din funcţionari publici şi
personal contractual, altul decât cel detaşat.
Personalul contractual şi poliţiştii detaşaţi, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor sunt numiţi pe funcţii similare celor avute la structurile teritoriale de evidenţă informatizată a
persoanelor, iar drepturile cuvenite acestora se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în
subordinea cărora sunt organizate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor la care au fost detaşaţi,
precum şi din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Actualul sistem de salarizare din România a funcţionarilor publici se bazează pe o ierarhie a funcţiilor în
cadrul subsistemelor şi nu pe o ierarhie a tuturor funcţiilor. Este perfect adevărat că fiecare statut profesional, fiecare
instituţie şi fiecare post are specificul său, numai că pentru aceeaşi activitate desfăşurată, cu aceleaşi atribuţii şi
responsabilităţi remuneraţia trebuie să fie egală, atât pentru personalul detaşat al M.A.I., cât şi pentru personalul
încadrat al serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, din subordinea autorităţilor publice locale, pe
principiul enunţat mai sus şi cel statuat de art. 3, lit. c) din Legea cadru nr. 284/2010 – Legea-cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare: “echitate şi
coerenţă prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru munca de valoare egală”.
Având în vedere că în prezent la nivelul Ministerului pe care îl coordonaţi se lucrează la o nouă lege de
salarizare unitară, vă rog să-mi comunicaţi unde vedeţi personalul din cadrul sistemului românesc de evidenţă a
persoanelor încadrat şi de ce?
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Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc.
Deputat
Cristina Ancuţa Pocora
***
Adresată doamnei Cristiana Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Adoptarea de urgenţă de către Guvern a unui act normativ privind modificarea Legii nr 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Stimată doamnă Ministru,
Am primit numeroase sesizări pe adresa cabinetului parlamentar referitoare la aplicarea Legii nr 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Concret, se cere abrogarea textelor
normative care au dus la crearea unui sistem complet nefuncţional în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor de
ambalaje şi la nerespectarea normelor europene şi a ţintelor asumate de România în acest context. Deşi operatorii
economici au fost obligaţi să încheie contracte cu OTR-uri (Organizaţiile de Transfer de Responsabilitate), în cazul
în care nu au posibilitatea gestionării ambalajelor în mod individual, este evident că acest sistem nu a funcţionat şi a
dus la actuala criză care însă este aruncată în spatele producătorilor şi comercianţilor. În forma sa actuală, legislaţia
nu asigură în niciun fel obiectivele pentru care se presupune că a fost elaborată şi anume funcţionarea eficientă a unui
sistem de colectare a ambalajelor şi, mai ales, protejarea mediului.
Vă întreb, doamnă Ministru, ce soluţie aveţi pentru problema producătorilor care, deşi au plătit Organizaţiilor
de Transfer de Responsabilitate ( OTR) pentru a se achita de obligaţia de a recicla până la 60% din deşeurile din
ambalaje introduse în piaţă, trebuie să achite Administraţiei Fondului pentru Mediu o taxă de 2 lei pe kilogramul de
deşeu, pentru că OTR-urile nu şi-au îndeplinit targeturile asumate prin contractele cu producătorii? Este evident
faptul că actuala Lege nr 249/2015 lasă loc interpretărilor şi este necesară de urgenţă modificarea în sensul
responsabilizării OTR-urilor.
Vă rog să-mi răspundeţi în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Mihnea Ioan Motoc, ministrul Apărării Naţionale
Oportunitatea construirii Spitalului Regional de Urgenţă Sibiu prin deblocarea negocierilor dintre MapN si
Primăria Municipiului Sibiu
Stimate domnule Ministru,
La cabinetul meu parlamentar am primit o adresă din partea Primăriei Municipiului Sibiu cu privire la
proiectul municipalităţii sibiene de a dezvolta în partea de sud-vest a o zonă cu centru spitalicesc regional.
Acest proiect de anvergură trenează de mai mult de 13 ani din cauza imposibilităţii încheierii 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.
Deşi PMS a oferit Ministerului Apărării Naţionale, o suprafaţă de teren de 131 ha în zona Guşteriţa, de lângă
Poligonul de Instrucţie Infanterie „Daia”, în schimbul terenului aflat în perimetrul Poligonului de Instrucţie Poplaca
în vederea realizării spitalului regional, răspunsurile de la Minister au fost negative , de-a lungul timpului.
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Totuşi, în anul 2013, MapN a comunicat Primăriei Sibiu că este de acord cu disponibilizarea a 30 ha din
perimetrul Poligonului de Instrcuţie Popalaca, dar această suprafaţă este insuficientă pentru dezvoltarea unui proiect
de asemenea anvergură.
Acest schimb 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 care să beneficieze locuitorii judeţului Sibiu, precum şi unităţile
militare din întreaga regiune.
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..
Domnule ministru, vă întreb dacă veţi relua discuţiile cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Sibiu în ceea
ce priveşte schimbul suprafaţelor de teren, cel de 131 ha din zona Guşteriţa, de lângă Poligonul de Instrucţie
Infanterie „Daia”, cu cel aflat în perimetrul Poligonului de Instrucţie Poplaca (în prezent, abandonat) în vederea
realizării spitalului regional de urgenţă.
Aveţi ataşată adresa Primăriei Municipiului Sibiu.
Vă rog să-mi răspundeţi în scris.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresatã domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Posibilitatea anulării OUG nr. 94 /2014
Stimate Domnule Ministru,
Revin cu problema emiterii OUG nr. 94/2014 în atenţia dumneavoastră, respectiv, la problemele cu care se
confruntă învăţământul profesional în sistem dual din cauza emiterii acestui act normativ.
O.U.G din decembrie 2014 de modificare a Legii nr. 1/ 2011 are, la o analiză formală, o carenţă
fundamentală: lipsa unei viziuni, a unei strategii pe termen lung, care să urmărească obiectivul dezvoltării
învăţământului profesional ca întreg, în interesul susţinerii unei dezvoltări durabile a mediului economic. O.U.G. nr.
94/ 29.12.2014 dă o interpretare denaturată conceptului de învăţământ dual, punând doar o etichetă falsă pe un
produs fără nicio legătură cu originalul. Învăţămantul profesional în sistem dual nu este o simplă chestiune de
locaţie: teoria în şcoală şi practica în întreprindere, ci un sistem inovativ şi adecvat situaţiei economice actuale a
Romaniei.
Mai precizez că esenţa sistemului dual constă în instituţionalizarea parteneriatului public-privat din domeniul
formării profesionale, cu repartizarea responsabilităţilor sociale ce revin fiecărei părţi implicate în proces: statul, cu
responsabilităţi pe linia gestionării sistemului şcolar, mediul economic cu responsabilităţi pe linia asigurării
standardelor pentru instruirea practică.
OUG 94/2014 subminează intenţia de a creşte gradul de ocupare a tinerilor şi contribuie la neadecvarea
sistemului de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii. Pe de altă parte, anulează efectele încercărilor din ultimii ani de
a dezvolta învăţământul profesional în sistem dual. Deşi rezultatele programului pilot sunt excelente şi amintesc de
şcolile de meserii cu tradiţie pe care le-a avut România, ele sunt şterse cu buretele, pentru simplul motiv că
universităţile nu au suficienţi studenţi şi atunci ar trebui făcut tot posibilul ca elevii să se îndrepte spre învăţământul
superior, riscând să nu-şi găsească de lucru după aceea, decât să înveţe o meserie şi să fie angajaţi de cei care i-au
învăţat pe banii lor.
O.U.G. 94 instituie pentru învăţământul profesional dual, obligativitatea contractului de muncă şi, prin
aceasta, scoaterea sa din zona formării iniţiale, deplasându-l în zona formării profesionale a adulţilor. De asemenea,
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O.U.G stabileşte ca termen de finalizare a învăţământului dual vârsta de 18 ani, limitându-se astfel durata şcolii
profesionale la 2 ani, insuficientă pentru pregătirea în meserii cu grad ridicat de complexitate. O altă piedică în calea
dezvoltării învăţământului dual este reprezentată de obligarea angajatorilor care doresc să înfiinţeze clase de
învăţământ dual să-şi selecteze potenţialii elevi din cadrul şcolilor unde aceştia sunt integraţi pentru finalizarea
învăţământului obligatoriu.
După dezbateri în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, în
februarie 2015, Proiectul de aprobare a OUG 94 cu amendamentele prin care se corectau erorile produse, a fost votat
aproape în unanimitate în plenul Camerei Deputaţilor, cu 311 voturi. Proiectul adoptat a fost apoi trimis către camera
decizională, Senatul, la sfârşitul lunii februarie 2015. Deşi data la care trebuia elaborat raportul de către Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat, era de 24 martie 2015, dupa care să fie votat în plen, nici până la
această dată nu s-a întâmplat nimic şi este evident faptul că “stă la sertar” , iar ordonanţa îşi produce efectele negative
în continuare.
Constatând aceste fapte, vă întreb ce se va întâmpla cu şcoala profesională în sistem dual după anul 2020,
când legea prevede că învăţământul liceal va fi obligatoriu? Va fi condamnată la dispariţie? Țineţi cont de faptul că
dezvoltarea învăţământului profesional în sistem dual este esenţială pentru creşterea gradului de angajare a tinerilor
care nu au luat bacalaureatul şi răspunde cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă?
Având în vedere problemele expuse mai sus, vă întreb, domnule Ministru, dacă aveţi în vedere elaborarea
unui act normativ care să abroge prevederile Ordonanţei de Urgenţă 94/2014 elaborată de către Guvernul Ponta, fără
consultări în prealabil cu autorităţile competente, dar care-şi produce efectele nefaste şi în prezent.
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată doamnei Cristiana Paşca-Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Situaţia şefului de ocol de la Ocolul Silvic Ciucurova
Stimată Doamnă Ministru,
La cabinetul meu parlamentar am primit o sesizare din partea domnului Munteanu Viorel, şef de ocol la
Ocolul Silvic Ciucurova. Acesta atrage atenţia asupra faptului că, în ciuda îndeplinirii atribuţiilor de serviciu cu cea
mai mare responsabilitate şi implicare – reflectate şi de calificativele activităţii desfăşurate, care au fost la nivelul de
„foarte bine” an de an-, în anul 2015, cu ocazia verificării activităţii manageriale organizată de către conducerea
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, doamna Enescu Paula, director al Direcţiei Silvice Tulcea, a încercat
schimbarea dumnealui din funcţia de şef al Ocolului Silvic Ciucurova. Situaţia aceasta a fost creată, în opinia
petentului, de faptul că permanent a dezaprobat ilegalităţile comise, precum şi modul discreţionar şi abuziv în care
doamna Enescu Paula a înţeles să conducă Direcţia Silvică Tulcea.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, clarificate în sesizarea pe care v-o anexez, vă întreb, doamnă ministru,
ce veţi intenţiona să întreprindeţi în acest caz.
Prezenta întrebare este însoţită, în anexă, de Sesizarea domnului Munteanu Viorel
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Popa Octavian Marius
***
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Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Urgentarea simplificării birocraţiei pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare rurală
Domnule Ministru,
Salut intenţia dumneavoastră de a simplifica birocraţia pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare
rurală, mai ales că în acest sens şi Comisia Europeană a avut în vedere şi a organizat anul trecut un grup, care va
evalua şi monitoriza simplificarea procedurilor de accesare şi utilizare a fondurilor europene.
Fiecare echipă guvernamentală a declarat că accesarea fondurilor este o prioritate, dar totul a rămas la nivel
declarativ. România a continuat să piardă sume importante, atât din cauza strategiilor proaste dar şi din cauza
birocraţiei excesive a procedurilor de accesare a acestora şi nu în ultimul rând a greutăţilor pe care le întâmpina
oamenii la depunerea proiectelor.
Birocraţie excesivă creează o tot mai mare neatractivitate în rândul potenţialilor beneficiari de aceea cred că suma de
440 miliarde euro, bani nerambursabili alocaţi României de la Uniunea Europeană , pentru tinerii care vor să devină
fermieri, poate fi accesată cu ajutorul ministerului pe care îl conduceţi.
Domnule ministru, vă rog să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi dacă există la nivelul ministerului strategii
pe termen mediu în acest sens şi dacă aveţi în vedere şi o campanie de informare corectă pentru aceşti tineri care
doresc să se întoarcă în ţară şi să investească în agricultură.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Reanalizarea competenţelor pe piaţa muncii şi readaptarea formării profesionale
Doamna Ministru,
Judeţul Maramureş, judeţ în care am fost ales deputat, se confruntă cu probleme mari, în ceea ce priveşte
încadrarea în câmpul muncii a tinerilor, a celor cu vârsta peste 45 de ani şi nu în ultimul rând a celor cu dizabilitaţi.
Lipsa unor programe concrete care să elimine efectele şomajului şi ale sărăciei la nivelul judeţului are ca efect
creşterea numărului de maramureşeni care pleacă în afara ţării, din cauza disponivilizărilor din sistemul de stat şi
privat. În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă există o strategia
a ministerului pe care îl conduceţi pentru o reanalizare a competenţelor pe piaţa muncii dar şi o readaptare a formării
profesionale în zona urbană şi rurală, tocmai pentru a elimina situaţia economică precară, pentru a crea noi locuri
de muncă .
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Mircea Man
***
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Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Ineficienţă în politicile privind protecţia drepturilor copilului
Doamnă ministru,
În ciuda existenţei şi chiar a înfiinţării unui număr important de instituţii statale cu rol şi obiective în
domeniul protecţiei drepturilor copilului, acest lucru nu s-a reflectat, din păcate, şi într-o creştere a calităţii şi
eficienţei politicilor orientate către protecţia minorilor. Nu cred că trebuie să mai adaug faptul că pentru politicile de
profil se cheltuiesc şi resurse bugetare importante. După cum bănuiesc că ştiţi sau cel puţin ar fi trebuit să fiţi
informată, în judeţele din Regiunea de Nord-Est creşte zilnic numărul cazurilor de minori care fac subiectul relelor
tratamente: folosirea acestora ca forţă de muncă în agricultură, îngrijire deficitară în familie, malnutriţie,
neînmatricularea şcolară sau abandon şcolar, mergând chiar până la abuzuri asupra acestora. Cu toate că instituţiile
pentru protecţia drepturilor copilului, din subordinea Ministerului sau a consiliilor judeţene, ar trebui să preîntâmpine
apariţia acestor situaţii, printr-o monitorizare atentă a tuturor copiilor aflaţi în situaţie de risc, aceste instituţii se
autosesizează doar la apariţia unor articole din presa centrală sau locală, însă şi atunci cu mare întârziere. Având în
vedere faptul că cea mai preţioasă resursă a acestei ţări sunt chiar copiii ei, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi
următoarele precizări:
nu consideraţi oportună o evaluare amănunţită a activităţii instituţiilor privind protecţia copiilor, mai ales în
zonele în care abuzurile şi relele tratamente asupra minorilor au o incidenţă tot mai mare?
vă rog să precizaţi ce modalităţi şi politici doriţi să implementaţi, în vederea unei monitorizări eficiente a
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a preîntâmpinării oricăror situaţii nedorite?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Dacian Cioloş, Prim-ministrul României
Politicile publice avute în vedere de Guvern pentru depolitizarea activităţii prefecţilor în perioada
electorală a anului 2016
Stimate domn Prim-ministru,
În data de 8 februarie 2016, în plenul Camerei Deputaţilor, afirmaţi că "prefecţii se află în evaluare, o parte
din ei vor fi schimbaţi din cauza lipsei de performanţă". În aceeaşi linie de argumentaţie, după schimbarea unui
număr de prefecţi în data de 18 februarie 2016, purtătorul dumneavoastră de cuvânt declara faptul că la nivelul
Guvernului a avut loc "o analiză a comportamentului, atât în ceea ce priveşte capacitatea de a reacţiona, cât şi dorinţa
de a nu se implica politic în campania electorală".
În aceste condiţii, aş dori să vă întreb, domnule Prim-ministru:

Activitatea de evaluare a performanţei prefecţilor a vizat toate persoanele ce deţin această funcţie de
demnitate publică, la nivelul întregii ţări? A fost verificată, concomitent, şi activitatea subprefecţilor? Care este
stadiul finalizării acestei evaluări?

Ce politici publice intenţionează Guvernul să implementeze pentru a preveni politizarea mascată a funcţiilor
de prefecţi şi subprefecţi, precum şi pentru a instaura, pe deplin, principiul meritocraţiei în ocuparea acestei
demnităţi publice?

Ce pârghii are Guvernul şi cum intenţionează a le utiliza pentru a verifica dacă noii prefecţi numiţi, precum
şi cei păstraţi în funcţie în urma acestor evaluări nu se vor implica politic în anul electoral 2016?
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Solicit răspuns scris.
Deputat
Valeria Diana Schelean Şomfelşean
***
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Stadiu de execuţie pentru varianta ocolitoare a Municipiul Bucureşti
Domnule ministru,
Potrivit informaţiilor afişate pe pagina oficială de Internet a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale, lucrările de modernizare a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti, pe sectorul cuprins între A1 şi A2,
trebuiau să fie finalizate cel mai târziu în anul 2015. Potrivit stadiului de execuţie observabil în teren, procentul
execuţiei pe anumite segmente este insignifiant (A1-DN7), sub 50%. De asemenea, conexiunea A3 cu Municipiul
Bucureşti este în continuare într-un grad redus de execuţie, deşi resursele financiare au fost asigurate încă din anul
2014. Pentru că centura rutieră de Nord este încă în mare parte în execuţie, cea de Sud nici măcar nu a demarat şi nici
nu există prea multe speranţe că va demara în anul 2016, o parte importantă a traficului greu de marfă, pentru a evita
aglomeraţia, continuă să tranziteze prin variante alternative din Judeţul Ilfov. Faţă de această stagnare a lucrărilor de
infrastructură, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări:
‐
când intenţionaţi să propuneţi CNADNR să informeze corect publicul cu privire la noile termene de
finalizare pentru lucrările la centura rutieră a Municipiului Bucureşti şi la conexiunea A3 şi Capitală şi când anticipaţi
că aceste lucrări se vor finaliza?
‐
intenţionaţi să impuneţi CNADNR să preia lucrările de întreţinere a drumurilor naţionale care traversează
interiorul localităţilor, tocmai pentru că traficul greu de marfă deteriorează carosabilul?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Secară
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Aplicabilitatea legii 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă în România
Stimată doamnă Ministru,
Începând cu anul 2014, prin legea 167/2014 avem un cadru legislativ care reglementează exercitarea
profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului.
Având în vedere că avem 1 an de zile de când aceste prevederi s-au putut aplica, vă rog să-mi comunicaţi:
Câte bone s-au acreditat în scopul prestării acestei activităţi?
Câţi beneficiari avem în prezent şi care sunt statisticile privind implementarea acestor prevederi pe piaţa
forţei de muncă?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Aplicabilitate CMTIS
Stimată doamnă Ministru,
Între anii 2008-2013, România a adoptat o Strategie naţională în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului. Strategia a evidenţiat importanţa comunităţii – a structurilor consultative, a părinţilor şi a
familiei – pentru bunăstarea copilului şi, în consecinţă, necesitatea de a crea mecanisme de prevenire, în locul
intervenţiilor din cadrul serviciilor specializate.
Totuşi, mecanismele de monitorizare depind de un sistem ce prezintă deficienţe serioase la nivel local, iar din acest
motiv, aducerea copiilor ‘invizibili’ în lumina reflectoarelor ar putea asigura informaţii utile reformei planificate la
nivelul Sistemului Informatic de Monitorizare şi Urmărire a Copiilor (CMTIS) al Ministerului.
Având în vedere programul CMTIS vă rog să-mi comunicaţi:
În prezent acest program în ce judeţe ale ţării mai este funcţional? Astfel, câte judeţe mai raportează în
prezent pe programul CMTIS?
Dacă cu privire la persoanele adulte cu dizabilităţi se mai fac raportări? Dacă da, în ce sistem informatic?
În viitor ce mecanisme de monitorizare a sistemului privind domeniul protecţiei şi promovării copilului
vedeţi dezvoltate în România, mai ales ce mecanism vedeţi dezvoltat pentru copiii ce împlinesc 18 ani şi sunt lăsaţi
în afara sistemului de protecţie a copilului?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Avansarea funcţionarilor publici în funcţia imediat următoare
Stimată doamnă Ministru,
Deşi avem o lege prin care se prevede în mod expres modul de avansare al funcţionarilor publici în gradul
imediat următor, vă rog să-mi comunicaţi care este procedura de avansare în grad a funcţionarilor publici din cadrul
AJPIS-urilor ?
Vă ridic această întrebare întrucât am fost sesizată la biroul parlamentar cu o situaţie prin care mi se aduce la
cunoştinţă că o persoană care deşi este eligibilă şi îndeplineşte condiţiile de promovare în gradul imediat superior cu
data de 01.01.2016, în practică poate să dea concursul de promovare într-un grad superior doar în semestrul al –II lea al anului în curs şi nu începând cu data de la care este eligibilă pentru avansare.
De asemenea, vă rog să-mi spuneţi ce măsuri întreprinde Ministerul pentru păstrarea tinerilor încadraţi în
muncă în sistemul bugetar, care, de regulă, după o anumită perioadă în care acumulează experienţă, tocmai datorită
faptului că nu pot avansa şi se plafonează în dezvoltarea muncii ce o prestează pleacă în sistemul privat?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
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Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Plată pensii spre alte sisteme ale Uniunii Europene şi alte ţări
Stimată doamnă Ministru,
România a încheiat de-a lungul anilor mai multe contracte de recunoaştere bilaterală în sistemul pensiilor cu
diferite state pentru recunoaşterea acestui drept şi a perioadelor lucrate pe teritoriul respectivelor state, cât şi al
României.
Având în vedere faptul că şi pe teritoriul României avem populaţie străină ce lucrează pe piaţa muncii din ţara
noastră, vă rog să-mi comunicaţi:
Cât plăteşte statul român spre alte ţări în privinţa sustenabilităţii sistemului de pensii al acestora? Şi care este
anvelopa fiscală în această privinţă?
Dacă există vreo statistică cu privire la cetăţenii străini ce lucrează pe teritoriul ţării noastre ? Dacă da, vă rog
să-mi trimiteţi această statistică.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Claudia Boghicevici
***
Adresată domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul Sănătăţii
Urgentarea solicitării nr. 3548/08.02.2016 depusă la DGASPC SATU MARE
Stimate Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră problema familiei Chereji, din Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare. Domnul
Chereji Gavril a fost diagnosticat, în decembrie 2015, cu demenţă mixtă, alzheimer şi sindromul halucinator-delirant.
Soţia sa, doamna Chereji Odotia, a depus un dosar în data de 08.02.2016 la DGASPC SATU MARE, iar comisia de
evaluare i-a dat numărul de înregistrare 3548, cu menţiunea de a se prezenta în data de 06.04.2016 pentru
soluţionare. Însă, domnul Chereji s-a dovedit a fi agresiv, astfel se doreşte internarea sa într-un azil cât mai repede.
Având în vedere cele expuse, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru soluţionarea unor astfel de cazuri?
2. Ce măsuri pot fi întreprinse pentru evitarea unei tragedii?
3. Care este termenul legal de soluţionare al unui astfel de dosar?
4. Poate fi acest dosar, ca de altfel toate cele similare, rezolvat legal în condiţii de urgenţă?
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată.
Deputat
Andreea Maria Paul
***
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Adresată doamnei Claudia Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Situaţia copiilor şi tinerilor din centrele de tip familial
Doamna Ministru,
Multe orfelinate din România au fost desfinţate şi cu destule de multe eforturi s-a încercat integrarea copiilor
şi a tinerilor în medii familiale cât mai aproapiate de cele normele.
Aceste case familiale înfiinţate în fiecare judeţ al ţării, sunt cu siguranţă o soluţie cât mai bună în comparaţie
cu vechile orfelinate, unde condiţiile erau mizere şi unde copii erau supuşi la multe abuzuri fizice sau sexuale.
Creşterea calităţii vieţii acestora prin educaţie dar şi asigurarea unui mediu cât mai normal, îi ajută pe
majoritatea acestora să se dezvolte armonios , să fie educaţi si să se integrezemult mai usor în societate.
Aceşti copii pierd de cele mai multe ori startul în viaţă din pricina absenţei mediului maternal, tocmai în
momentul în care personalitatea şi principalele deprinderi se formează.
Instituţiile statului român trebuie să se implice real, să monitorizeze soarta fiecărui copil din România,
indiferent dacă este crescut de părinţi sau nu, pentru a se evita relele tratamente aduse minorilor, abandonul şcolar,
morbiditatea sau mortalitatea infantilă.
În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveţi amabilitatea de a-mi comunica, dacă există o situaţie la zi
, cu numărul acestor centre de tip familial şi dacă ministerul pe care îl conduceţi se implică în monitorizarea şi
siguranţa acestor copii.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Vasile Iliuţă
***
Adresată domnului Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Amenajarea BH Câlnău, judeţul Buzău
Stimate Domnule Ministru,
Supun atenţiei dumneavoastră o situaţie care nu mai suportă amânare, dat fiind stadiul avansat de degradare
al barajului B7 situat în satul Sudiţi, comuna Murgeşti, judeţul Buzău.
Acest baraj a făcut obiectivul unor investiţii care au fost recepţionate în urmă cu mai bine de 30 de ani. În
prezent această construcţie hidrotehnică este distrusă în proporţie de 90% şi necesită, în regim de urgenţă, lucrări de
amenajare.
Dată fiind situatia de fapt şi ţinând cont de importanţa acestui obiectiv, vă rog, domnule ministru, să îmi
comunicaţi:
Ce măsuri imediate veţi dispune pentru demararea lucrărilor ce se impun a fi efectuate pentru reabilitarea şi
exploatarea în condiţii optime a barajului B7?
Care este calendarul de derulare al lucrărilor?
La ce sumă se ridică contravaloarea acestor lucrări?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cezar Preda
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 3 - 2016
perioada 15 – 26 februarie 2016
Adresată domnului Dan Marian Costescu, ministrul Transporturilor
Precizări privind finalizarea centurii municipiului Suceava
Domnule Ministru,
La sfârşitul anului 2015, C.N.A.D.N.R. a finalizat expertiza tehnică pentru identificarea neregulilor la cele
două tronsoane nefinalizate ale şoselei de centură a Sucevei.
Conform specialiştilor, lucrările respective au fost executate pe un teren neconform şi nu se ştie cu exactitate
când va rezolva constructorul această problemă.
Ținând cont de importanţa acestui proiect pentru judeţul Suceava, vă întreb, domnule ministru, când
preconizaţi că vor fi finalizate şi celelalte două tronsoane, care sunt executate în proporţie de 80%, şi, de asemenea,
care va fi data exactă la care centura municipiului Suceava va putea fi dată efectiv în circulaţie.
Mulţumesc pentru solicitudine şi vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Alexandru Băişanu
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Reducerea ratei abandonului nou-născuţilor în ţara noastră
Stimată doamnă Ministru,
Potrivit datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Buzău, în cursul
lunii decembrie a anului 2015, un număr de cinci nou-născuţi au fost părăsiţi de propriile mame, care au decis să
plece fără ei din Maternitate.
Dintre cei cinci nou-născuti, trei provin din mediul urban, iar doi din mediul rural. Pentru patru dintre ei,
reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Buzău au dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă la asistenţi maternali
profesionişti, iar un nou-născut a fost dat în plasament familial.
Pe parcursul anului 2015, în Buzău s-au înregistrat în total 37 de asemenea cazuri, 19 dintre nou-născuţii
abandonaţi provenind din mediul urban, iar 18 din mediul rural.
Ţinând cont de toate aceste cifre, absolut descurajatoare, precum şi de implicaţiile sociale ale unor astfel de
cazuri, vă întreb, doamnă ministru, care este strategia ministerului pentru reducerea ratei abandonului nou-născuţilor
în ţara noastră.
Solicit răspuns scris.Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Erland Cocei
***
Adresată doamnei Claudia Ana Costea , ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Finanţare pentru Căminul de bătrâni Vintilă Vodă, judeţul Buzău
Stimată doamnă Ministru,
Căminul de bătrâni Vintilă Vodă din judeţul Buzău a rămas fără finanţare de la Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după ce programul de susţinere financiară a aşezămintelor sociale pentru
persoanele vârstnice, înfiinţate în clădirile unor spitale desfiinţate, în 2011, nu a mai fost prelungit a doua oară.
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În aceste condiţii, administraţia locală se află în situaţia de a închide acest cămin, din cauză că bugetul
propriu nu poate susţine funcţionarea aşezământului.
Centrul pentru Persoane Vârstnice Vintilă Vodă a fost înfiinţat în 2011, prin eforturile administraţiei
comunei, pentru renovarea şi reamenajarea lui Primăria făcând investiţii importante, în efortul de a crea condiţii
optime de cazare pentru cele 47 de persoane vârstnice care provin din localităţile judeţului.
inând cont de importanţa acestui cămin pentru vârstnicii din zonă, unii aflându-se spre sfârşitul vieţii, vă
întreb, doamnă ministru, ce soluţii se pot găsi pentru ca aceşti oameni să nu fie abandonaţi şi să rămână pe drumuri,
ai nimănui.
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Erland Cocei
***
Adresată domnului Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Abandonul şcolar timpuriu
Stimate domnule ministru,
Din punct de vedere al educaţiei, viitorul României se anunţă unul extrem de sumbru, statisticile privind
abandonul şcolar vorbind de la sine. România ocupă locul 26 din 28 la abandon şcolar timpuriu în U.E. Aproape o
cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase, 37% dintre tinerii de 15 ani sunt funcţional iliteraţi, peste
75% dintre copiii rromi nu finalizează învăţământul gimnazial, iar 43% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt înscrişi în
nicio formă de învăţământ.
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple: de la sărăcie, lipsa locurilor de muncă, educaţia precară a
părinţilor asociată de cele mai multe ori cu consumul de alcool, până la distanţa mult prea mare pe care elevii trebuie
să o parcurgă până la şcoală, uneori chiar pe jos.
În acest context, vă întreb, domnule ministru, câte cazuri de abandon şcolar au fost înregistrate în anul şcolar
2014-2015 la nivelul judeţului Suceava şi care este strategia ministerului pentru reducerea numărului de elevi care
renunţă prea devreme la orice formă de învăţământ?
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Alexandru Băişanu

