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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 12-16 septembrie 2016)
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marți, 13 septembrie, pe articole următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.48/2012 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 68/2016);
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong
Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire
la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti, la 18 noiembrie 2015 (PL-x 259/2016) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic
de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 268/2016) - lege ordinară;
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord,
semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 (PL-x 307/2016) - lege ordinară
5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x
66/2016/7.06.2016) - lege organică;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului
public parlamentar (Pl-x 282/2016) - lege organică.
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată
(Pl-x 221/2016) - lege organică și Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale (Pl-x 222/2016) - lege organică au fost adoptate tacit, pri depășirea termenelor pentru dezbatere și fond
final.
Propunerea legislativă "Legea antreprenorului social" (Pl-x 547/2014) -lege ordinară a fost retrimisă Comisiei
pentru politică economică, în vederea redactării unui raport suplimentar.
Domnul deputat Ioan Stan, președintele Grupului Român al Uniunii Interparlamentare s-a referit, într-o
declarație, la semnificația Zilei Internaționale a Democrației.
Votul final a fost reprogramat pentru o ședință ulterioară.
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 16 septembrie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

1147

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

26

1) Dezbătute

410
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

336

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
– 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

404
44
19
146
190
5
6
740
181
539
15

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

5

3) Desesizări

6

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

23
23
0

Cele 404 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
105 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
45 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
22 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
38 proiecte de legi
299 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 167 legi, dintre care 21 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015.
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la
Camera Deputaţilor
Sesiunea septembrie– decembrie 2016
(Situaţia cuprinde datele la 16 septembrie 2016)

Totalul iniţiativelor legislative

786

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

760

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

26

1) Dezbătute

47
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
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare

38
41
3
10
0
28
6
740
181
539
15
5
23
23
0

Cele 41 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
38 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 167 legi, dintre care 21 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015.
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţa din 13 septembrie 2016

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

Pl-x 222/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

Pl-x 221/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea
naţională a României, republicată
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)
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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 16 septembrie 2016 )
I. În perioada 12 – 16 septembrie 2016

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 9 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 22 avize.
Cele 9 rapoarte depuse sunt:

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

3
6

Rapoartele elaborate se referă la:





2
0
7
0

ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
ordonanţe ale Guvernului:
proiecte de legi şi propuneri legislative:
alte documente, la solicitarea BP i BPR:

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 542 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 83 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2885 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

345



rapoarte suplimentare

134

107

95

76



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

39

771

725

929

460

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 12 - 16 septembrie 2016
I.
Nr.
crt.

1

Comisia pentru buget, finanţe, bănci

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.212/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea
nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor
religioase pentru producerea obiectelor de cult – raport comun cu
comisia pentru drepturile omului

1 parlam.
respinsă
de Senat

06.09.2016

Raport de respingere
(342/R din 13.09.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

10.05.2016

Raport de respingere
(341/R din 13.09.2016)

14.06.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(494/RS1 din
13.09.2016)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.152/2016

PLx.377/2008

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 71 parlam.
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de respinsă
concesiune de servicii – raport comun cu comisiile pentru de Senat
administraţie şi juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
adoptat de
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
Senat
întreprinderile familiale

III. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.212/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea
nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
şi abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor
religioase pentru producerea obiectelor de cult – raport comun cu
comisia pentru buget

1 parlam.
respinsă
de Senat

14.06.2016

Raport de respingere
(342/R din 13.09.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 71 parlam.
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de respinsă
concesiune de servicii – raport comun cu comisiile pentru industrii şi de Senat
juridică

22.06.2016

Raport de respingere
(341/R din 13.09.2016)

10 parlam.
respinsă
de Senat

06.09.2016

Raport de adoptare
(343/R din 14.09.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

29 parlam.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010
adoptat de
privind sistemul unitar de pensii publice
Senat

05.07.2016

Raport de respingere
(338/R din 13.09.2016)

8 parlam.
adoptat de
Senat

05.07.2016

Raport de respingere
(339/R din 13.09.2016)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.152/2016

Plx.97/2016

Denumirea proiectului

Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua
Ziaristului Român" – raport comun cu comisia pentru cultură

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.729/2015

PLx.31/2016

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

3

4

Plx.190/2016

Plx.37/2016

Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

4 parlam.
respinsă
de Senat

05.07.2016

Raport de respingere
(340/R din 13.09.2016)

Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015
privind pensiile militare de stat – raport comun cu comisia pentru
apărare

3 parlam.
respinsă
de Senat

06.07.2016

Raport de respingere
(345/R din 15.09.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind adoptat de
reforma în domeniul sănătăţii
Senat

14.09.2016

Raport de adoptare
(344/R din 15.09.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

27.06.2016

Raport de respingere
(341/R din 13.09.2016)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.223/2016

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.152/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 71 parlam.
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de respinsă
concesiune de servicii – raport comun cu comisiile pentru industrii şi de Senat
administraţie

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.37/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015
privind pensiile militare de stat – raport comun cu comisia pentru
muncă

3 parlam.
respinsă
de Senat

06.09.2016

Raport de respingere
(345/R din 15.09.2016)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal


Întrebări

Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Stiinţifice
Soluţii concrete pentru stoparea abandonului şcolar
Domnule Ministru,
Sărăcia duce la abandon şcolar şi implicit abandonul şcolar duce la sărăcie , un copil din 5 abandonează
şcoala, iar în fiecare an tot mai mulţi elevi renunţă la şcoală, punând viitorul naţiunii sub semnul întrebării.
Această problemă nu este numai a familiilor din care provin aceşti copii, nu este a numai a şcolii ci este o
problemă a întregii societăţi româneşti. Fondurile insuficiente pe care Ministerul Invăţâmântului le-a alocat anul
acesta ,pentru prevenirea şi diminuarea acestuia, iar pentru anul următor vom trăi şi vom vedea dacă va fi rezolvată
problema abandonului şcolar.
Nu este suficient să facem conferinţe şi programe fără succes pentru această problemă , avem nevoie de
politici concrete pentru că educaţia a fost şi rămâne o investiţie solidă în viitorul unei naţiuni, investiţiile în educaţie
şi în formare profesională sunt cele care stimulează creşterea economică .
Stiu că nu este uşor de găsit soluţii în acest sens, dar trebuie corelată politica educaţională şi socială cu cea
economică, iar în acest sens vă rog domnule ministru, să aveţi amabilitatea să îmi comunicaţi, dacă există soluţii pe
termen mediu şi lung pentru a rezolva situaţia aceasta , cu care nu este de glumit, ţiind cont că strategia naţională de
combatere a abandonului şcolar este destul de învechită.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
Adresată domnului Petru Sorin Buşe, ministrul Transporturilor
Situaţia studiului de fezabilitate la autostrada Pitesti-Sibiu şi a licitaţiilor pentru desemnarea
constructorului la autostrada Piteşti-Sibiu
Domnule Ministru,
Sibiu-Piteşti este una dintre cele mai aşteptate autostrăzi din România, iar termenele la care trebuia să fie
predat studiul de fezabilitate sunt mereu amânate, decembrie 2015 ratat, 15 iulie din nou ratat.
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Credeţi că următorul termen va fi realist, iar acest studiu să fie predat la timp, în condiţiile în care aceste
amânări ar putea să determine inceperea licitaţiilor şi apoi a construcţiei acestei autostrăzi, nu de altfel dar unii dintre
şoferii români s-ar putea să numai apuce să se bucure de ea, dacă nici anul 2021 nu va fi desemnat anul bucuriei.
Vă rog domnule ministru, să îmi comunicaţi când încep licitaţiile pentru fiecare lot în parte, asta în
condiţiile în care aveţi siguranţa că următorul termen de predare a studiului va fi respectat.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Ion Scheau
***
Adresată doamnei Corina Şuteu, ministrul Culturii
Solicitare Primăria Bran privind
administrarea unui imobil
Doamnă ministru,
În prezent, parcarea aferentă Muzeului Bran din Judeţul Braşov se află în administrarea Ministerului Culturii.
Autorităţile administraţiei publice din Bran şi-au exprimat intenţia şi au solicitat în nenumărate rânduri să preia în
administrare acest spaţiu, din mai multe considerente:
ca administraţie locală, pot gestiona mult mai bine acest spaţiu, având la îndemână întreg spectru de
servicii publice locale: salubritate, pază, întreţinere etc.
intenţionează să realizeze investiţii de reabilitare şi modernizare a parcării, în concordanţă cu întreg
planul investiţional al localităţii;
Având în vedere necesitatea creşterii gradului de descentralizare a administraţiei publice locale din România,
coborârea deciziei publice şi a serviciilor publice cât mai aproape de cetăţean, precum şi argumentele furnizate mai
sus de către Primăria Bran, vă rog să comunicaţi, doamnă ministru, dacă veţi răspunde afirmativ solicitării
administraţiei publice locale şi dacă puteţi anticipa un termen pentru darea în administrare a acestei parcări către
Primăria Bran.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Gheorghe Ialomiţianu
***
Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătăţii
Proiect de hotărâre privind actualizarea alocaţiilor de hrană pentru pacienţii din spitalele publice
Domnule ministru,
Mare parte a unităţilor spitaliceşti din România a intrat în posesia unui proiect de hotărâre, aflat deja în
dezbatere publică, prin care Ministerul Sănătăţii urmează să actualizeze, după aproape opt ani, valoarea alocaţiilor de
hrană pentru pacienţii din spitalele publice din România. Iniţiativa este lăudabilă, mai ales dacă avem în vedere
evoluţia indicelui general al preţurilor din perioada 2008-2015. Cu toate acestea, mare parte din personalul
administrativ şi managementul spitalelor publice au formulat temeri cu privire la implementarea acestor modificări,
mai ales în legătură cu faptul că acestea nu ar necesita şi creşterea corespunzătoare a bugetelor spitalelor. De
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asemenea, există critici relative şi asupra obiectivităţii stabilirii sumelor/normelor de hrană zilnice, în funcţie de tipul
de pacient şi de patologie. În acest context, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
- Intenţionaţi să organizaţi consultări publice reale, prin care să invitaţi la discuţii pe majoritatea
reprezentanţilor unităţilor spitaliceşti, pentru ca această intenţie a Ministerului Sănătăţii să fie un succes şi nu o
problemă suplimentară pentru spitalele din România?
- V-aţi asigurat că se menţine baza legală prin care unităţile administrativ-teritoriale, prin hotărâri ale
consiliilor locale, pot suplimenta, din bugete proprii, cheltuielile de hrană peste limitele impuse de către Minister?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Gheorghe Ialomiţianu
***
Adresată domnului Dragoş Tudorache, ministrul Afacerilor Interne
Implicarea structurilor poliţiei locale în procesul electoral
Domnule Ministru,
Cu prilejul alegerilor locale din luna iunie a anului 2016 mai multe nereguli au fost semnalate autorităţilor
guvernamentale, fără ca acestea să furnizeze şi soluţiile legale şi să preîntâmpine repetarea lor. Între aceste nereguli
se numără utilizarea structurilor poliţiei locale în procesul electoral. Astfel, edilii în funcţie au transformat aceste
structuri în servicii personale de monitorizare a procesului electoral, în pârghii de presiune la adresa competitorilor
politici şi în adevărate structuri cu caracter mafiot. Personal, în calitate de candidat şi confruntat cu o asemenea stare
de lucruri la nivelul Judeţului Ilfov, am semnalat predecesorului dumneavoastră la conducerea Ministerului
Afacerilor Interne toate aceste nereguli. Din păcate, domnia sa nu a găsit soluţii, deşi structurile Poliţiei Române şi
ale Jandarmeriei sunt obstrucţionate în a aplica legea şi a proteja cetăţenii în faţa abuzurilor. Faţă de situaţia expusă şi
având în vedere şi îndemnul Preşedintelui României, de a depune toate diligenţele pentru ca alegerile din decembrie
să se desfăşoare cât mai corect, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele precizări:
‐
ce soluţii anticipaţi pentru ca astfel de perturbări ale procesului electoral să nu afacteze şi alegerile din 11
decembrie 2016?
‐
intenţionaţi să constituiţi un grup de lucru, împreună cu reprezentanţii M.D.R.A.P., în vederea clarificării
competenţelor şi subordonării structurilor poliţiei locale, pentru a nu mai interfera cu cele ale Poliţiei Române şi ale
Jandarmeriei şi a le obstrucţiona celor din urmă activitatea?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
Proiecte finanţabile din Fondul European
de Investiţii Strategice
Doamnă Ministru,
În cursul anului 2016, România a ratat ocazia de a finanţa investiţii de mari dimensiuni prin intermediul
Fondului European de Investiţii Strategice, cunoscut şi sub denumirea de - „Planul Juncker”. Potrivit clarificărilor
furnizate de vicepreşedintele pentru investiţii al Comisiei Europene, Jyrky Katainen, această oportunitate se finanţare
se adresează „proiectelor private sau proiectlor in parteneriat public-privat, nu celor guvernamentale”. În prezent, la
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nivelul Comisiei se află, în procedura de screening, 5 proiecte în valoare de peste 484 mil. euro. Aşa cum au fost
prezentate proiectele, există şanse reduse ca toate cele 5 proiecte să primească finanţare, deşi Comisia, prin
vicepreşedintele Katainen, s-a oferit sa acorde României sprijin tehnic către Ministerul român al finantelor, în
vederea identificării celor mai bune proiecte care ar putea fi finanţate în România. Faţă de această situaţie, vă rog,
doamnă ministru, să aduceţi următoarele precizări:
‐
a acceptat Ministerul Finanţelor Publice oferta Comisiei Europene, şi anume de a primi asistenţă tehnică
gratuită în problema identificării proiectelor eligibile care pot fi finanţate prin intermediul Fondului European de
Investiţii Strategice?
‐
dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, vă rog să precizaţi dacă aţi identificat la nivelul Regiunii
Bucureşti-Ilfov, în special a Judeţului Ilfov, promotori ai unor proiecte care pot fi eligibile din fondul menţionat,
cunoscându-se proiectele de mare anvergură pe care le are această zonă, însă fără o finanţare naţională suficientă?
‐
având în vedere faptul că în cadrul acestui fond sunt stimulate proiectele în parteneriat public-privat, vă rog
să precizaţi dacă aveţi în vedere adaptarea, în regim de urgenţă, a cadrului normativ aferent parteneriatelor publicprivat?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Florin Mihail Secară
***
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Proiect de declasificare a Municipiului Braşov
Domnule Viceprim-ministru,
În unul dintre proiectele de reformă administrativă asumat de domnia voastră, se anticipează o reclasificare a
localităţilor din România, pe baza unor criterii foarte vag precizate. În acest context, Municipiul Braşov apare ca pol
„secundar” de creştere, deşi şi din punct de vedere istoric, dar şi în prezent, Municipiul Braşov este o adevărată
capitală economică regională. Argumentele economice şi geografice au contribuit la clasificarea Municipiului
Braşov, în legislaţia în vigoare, ca „pol de creştere economică şi urbană”.
Pentru a evita orice speculaţii pe marginea proiectelor promovate în dezbatere publică de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vă solicit, domnule Viceprim-ministru, să aduceţi următoarele
clarificări:
care sunt criteriile care stau la baza declasificării Municipiului Braşov din „pol de creştere economică şi
urbană” în pol „secundar” de creştere?
aţi analizat implicaţiile economice şi sociale ale unei astfel de măsuri asupra cetăţenilor braşoveni, dar şi
asupra celor din Regiunea Centru?
aţi evaluat consecinţele acestei declasificări asupra deciziilor investitorilor români şi străini, care sunt, în mod
particular, interesaţi de această zonă?
care sunt consecinţele în plan financiar, pentru administraţia publică a Municipiului Braşov, în special cu
privire la proiectele investiţionale pe termen lung în infrastructura rutieră, sănătate, învăţământ etc?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Gheorghe Ialomiţianu
***
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Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătăţii
Punctul de vedere al Ministerului referitor la legalitatea solicitarii licenţei de exploatare a apelor minerale din
Slănic Moldova de către Institutul Naţional de recuperare, medicina fizică şi balneoclimatologie
INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE, a
depus solicitare pentru obtinerea Licentei de Exploatare a Apelor Minerale din Slanic Moldova.
In conditiile in care obiectivele acestui institut (preluate de pe site-ul d-lor) sunt cele enumerate mai jos:
Principalele obiective de activitate ale institutului sunt următoarele:
[a] Organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică şi controlul întregii activităţi de recuperare,
medicină fizică şi balneoclimatologie din unităţile de profil ale Ministerului Sănătăţii;
[b] Organizarea, coordonarea, după caz, desfăşurarea şi îndrumarea tehnico-metodologică a activităţii de cercetare
medico-balneară, protecţie sanitară şi valorificare terapeutică, profilactică şi recuperatorie a surselor de factori
naturali din întreaga ţară, precum şi de dezvoltare în domeniul medico-balnear şi de recuperare;
[c] Participarea la organizarea şi coordonarea activităţii de învăţământ în domeniul medico-balnear şi de recuperare;
[d] Organizarea, coordonarea, îndrumarea tehnico-metodologică şi după caz, desfăşurarea activităţii promoţionale din
domeniul medico-balnear şi de recuperare;
[e] Delimitarea perimetrelor de protecţie sanitară la nivelul staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi
asigurarea respectării acestora;
[f] Asigurarea legalităţii funcţionarii staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi a unităţilor balneare
indiferent de statutul lor juridic, patrimonial şi de subordonare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor
privind asistenţă medico-balneară, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
[g] Asigurarea cu cadre de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de necesităţile şi solicitările din teritoriu, precum
şi de disponibilităţile de personal existente, a tuturor unităţilor medico-balneare şi de recuperare.
Va rugam sa ne comunicati :
- care este interesul pentru aceste izvoare ?
- daca nu este un conflict de interese ca singura entitate care acrediteaza si certifica calitatea acestor ape minerale
terapeutice, respectiv INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE
MEDICINA FIZICA SI
BALNEOCLIMATOLOGIE , sa detina si licenta pentru ele ?
- de ce nu lasa acest drept autoritatii locale, respectiv Consiliului Local al Or. Slanic Moldova, care este cel mai
indreptatit sa detina aceasta licenta ?
Deputat
Viorica Marcu
***
Adresată domnului Petru Sorin Buşe, ministrul Transporturilor
Starea DN 7
Potrivit noului Master Plan General de Transport, până la demararea concretă şi finalizarea proiectului de
autostradă pe Valea Oltului (Sibiu – Piteşti), Ministerul Transporturilor a demarat o serie de măsuri pentru
reabilitarea drumului naţional DN 7. Astfel, s-a început realizarea unei a treia benzi pe Drumul Naţional 7 de pe
Valea Oltului, o bandă care va fi construită acolo unde se poate şi care va alterna pe un sens sau altul.
“Drumul, podul, lucrările de consolidare, sistemul de evacuare a apelor prin podeţe, podeţele şi versantul, se
află într-o stare nesatisfăcătoare, cu elemente constructive în avansată stare de degradare, care necesită consolidare.
Degradările constatate se datorează în principal ploilor abundente din perioada aprilie - mai 2005, traficului intens,
acţiunii agresive a condiţiilor atmosferice din zonă, a apelor pluviale şi timpului scurs de la ultima reabilitare din anii
1995-1996. ” se arată în nota de fundamentare publicată de Ministerul Transporturilor.
Având în vedere numărul mare al lucrărilor de reabilitare a drumurilor care nu se desfăşoară aşa cum s-ar
cuveni, vă solicit să întreprindeţi toate măsurile legale ce se impun în scopul eficientizării lucrărilor de reabilitări ale
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DN7, prin obligarea companiilor executante la asigurarea calităţii aceste tipuri de lucrări şi respectarea termenelor
contractuale. De asemenea, vă solicit să verificaţi activitatea comisiilor de preluare şi de recepţie finală a lucrărilor,
în vederea tragerii la răspundere a acestora în cazul neîndeplinirii atribuţiilor. Vă menţionez că a trecut un interval
mare de timp în care deşi unele porţiuni de drum sunt finalizate, delimitarea benzilor nu s-a operat de către
constructor, existând riscuri de comitere a unor accidente grave.
Domnule ministru, vă rog să-mi mai răspundeţi care este termenul pe care-l estimaţi pentru finalizarea
lucrărilor de consolidare pentru lărgirea carosabilului pe DN7.
Solicit în scris răspunsul dumneavoastră.
Cu deosebit respect,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Pachet de măsuri care să permită întreprinderilor să înfiinţeze şcoli profesionale pentru pregătirea
personalului de care au nevoie
Stimate Domnule Ministru,
Am luat act de declaraţiile ministrului Economiei, Costin Borc, din cadrul unei conferinţe prin care se
pregăteşte, împreună cu Ministerul Educaţiei şi cu cel al Muncii, un pachet de măsuri care să permită
întreprinderilor să înfiinţeze şcoli profesionale pentru pregătirea personalului de care au nevoie, pentru a-şi forma
personalul capabil să lucreze în industria digitalizată, dar în acelaşi timp, să îi formeze şi pe cei care ar putea să
rămână în urmă din punct de vedere profesional din cauza digitalizării.
Vă întreb, domnule Ministru, care sunt măsurile concrete pe care le veţi lua pentru reglementarea acestui
pachet de măsuri şi care este termenul ? Cum veţi asigura practic corelarea cererii de pe piaţa muncii cu oferta venită
din partea sistemului de învăţământ, astfel încât planul de şcolarizare să ţină cont de aceste cereri? Veţi lua în
considerare cooptarea camerelor de comerţ prin încheierea unor parteneriate în vederea introducerii calificărilor
necesare pe piaţa muncii? Cum veţi elabora
dezvoltarea curriculei în aşa fel încât să fie pregătiţi specialiştii de care economia are nevoie?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Clarificări referitoare la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, publicată în data de 10
septembrie a.c.
Stimate Domnule Ministru,
Am aflat din presa centrală despre publicarea Ordinului MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. După emiterea actului normativ, mi-au parvenit mai multe sesizări
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la cabinetul meu parlamentar referitoare la organizarea acestor concursuri. Astfel, sunt reclamate bibliografia prea
stufoasă pentru candidaţi şi organizarea “în grabă” a concursurilor, părând a fi doar o acţiune de bifat, neexistând
interesul real pentru ocuparea acestor posturi de către oameni competenţi şi merituoşi. Se pare că este un examen , nu
pentru selectarea unor directori eficienţi ci pentru cei care au capacitatea de a memora şi reda statistici din
bibliografia selectată.
În concluzie, prefiguratul concurs este organizat fără o pregătire prealabilă profesionistă şi nu serveşte
dezideratul limpezirii problematicii din domeniu sau promovării şi menţinerii valorilor consacrate. Învăţământul are
nevoie de un cadru normativ inteligent adaptat condiţiilor naţionale ale prezentului, de principii solide respectate, pe
fondul eficienţei şi atractivităţii şi de o resursă umană de valoare şi motivată. Toate circumstanţele de până acum ale
organizării acestui concurs, nu par să conducă spre această aşteptată modernizare a domeniului educaţiei.
Vă mai semnalez că în judeţul Sibiu, de unde provin, dar şi în alte numeroase judeţe de pe tot cuprinsul ţării,
în ultimii doi-trei ani, au fost schimbaţi deja foarte mulţi directori de şcoli şi licee, numirile de noi directori făcânduse pe criterii politice sau subiective. În acest mod, mai ales în comunităţile rurale unde gradul de politizare e mai
mare, orice proiect de dezvoltare propus de un nou director riscă să nu beneficieze de susţinerea comunităţii locale şi
invers.
Vă întreb, domnule Ministru, consideraţi că Ordinul MENCS nr. 5080/2016 asigură în mod real cel mai
bun cadru de organizare pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar? Având în vedere că în ultimii doi ani au fost înlocuiţi
mulţi directori în toată ţara, aceştia fiind favorizaţi faţă de contracandidaţii lor, având acces la mai multe informaţii,
cum veţi asigura pornirea lor în concurs cu şanse egale? Cum garantaţi că aceste concursuri vor fi corecte, obiective
şi imparţiale?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Ioan Tămâian
***
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Continuarea şi finalizarea lucrărilor de canalizare în comuna Căianu, din judeţul Cluj
Stimate domnule Viceprim-ministru,
Vă rog, să analizaţi si să-mi prezentaţi punctul dvs. de vedere, în scris, privind solicitarea prezentată la
cabinetul meu parlamentar, din partea primăriei comunei Căianu legată de continuarea şi finalizarea lucrărilor de
canalizare din această localitate.
Cu stimă,
Deputat
Nechita Adrian Oros
***
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Analiză memoriu al reprezentanţilor primăriei Sineşti,
judeţul Vâlcea
Stimate domnule Viceprim-ministru,
Vă rog să analizaţi si să-mi prezentaţi în scris punctul D-voastră de vedere privind contractul din anexă cu
care reprezentanţii primăriei Sineşti, judeţul Vâlcea, s-au prezentat la cabinetul meu parlamentar. Vin cu precizarea
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că acest contract trebuie semnat de urgenţă de către responsabilii din Ministerul pe care-l conduceţi, deoarece banii
pentru lucrările de asfaltare şi ranforsare provin din fonduri europene. In prezent, pentru a se demara aceste lucrări,
nu mai trebuie decât să fie semnat prezentul contract.
Cu stimă,
Deputat
Traian Dobrinescu
***
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Probleme ale personalului nedidactic
din cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene
Vă înaintez prezenta întrebare drept urmare a sesizării la cabinetul meu parlamentar a unor probleme ale
personalului nedidactic din cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, în legătură cu excluderea acestora de la
majorările salariale care au avut loc începând cu luna august 2015 şi august 2016, dupa cum urmează:
1) În anul 2015 s-a emis O.U.G. nr. 27/2015, în care personalul nedidactic din inspectoratele şcolare nu se
regăseşte, deşi în Proiectul de Ordonanţă erau prevăzuţi. Astfel s-a creat o discriminare a personalului nedidactic din
inspectoratele şcolare (consilieri) în raport cu toate celelalte categorii de salariaţi nedidactici angajaţi în unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, unităţi conexe ale învaţământului preuniversitar(care sunt în subordinea ISJ),
instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare, care au beneficiat de majorarea
salarială de 12% începând cu luna august 2015.
2) În anul 2016, prin apariţia OUG nr. 20/2016 din nou personalul nedidactic din Inspectoratele Şcolare
(personalul contractual) a fost exclus de la majorările salariale.
Deşi acum, în anul 2016 au crescut salariile personalului didactic si didactic auxiliar, salariile directorilor
unităţilor de invăţământ, ale inspectorilor scolari din ISJ-uri, salariile personalului din aparatul propriu al ministerelor
(OUG 43/2016), personalul nedidactic din ISJ-uri, nu a fost cuprins. Cei care un beneficiază de creşteri salariale sunt
aproximativ 420 de persoane (10 persoane la nivelul fiecărul Inspectorat Şcolar) care gestionează activitatea de
învăţământ dintr-un judeţ cu toate problemele sale şi care furnizează Ministerului Educaţiei toate informaţiile din
teritoriu.
Având in vedere că in data de 7.09.2016, Sindicatele au avut o discuţie cu Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice referitoare la H.G. Nr. 582/2016, cu scopul de a identifica toate problemele care au apărut
odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ şi elaborarea unui proiect de HG care să remedieze aceste
probleme, dorim să introduceţi in acest proiect de OUG si propunerile pentru salarizarea personalului nedidactic din
ISJ-uri(exista 2 variante : una de majorarea cu 25% si una de modificare a salariilor la nivelul aparatului propriu din
MENCS)
S-a convenit ca până luni,12.09.2016, M.E.N.C.S. să finalizeze acest act urmând ca săptămâna viitoare să fie
trimis spre aprobare Guvernului.
Vă întreb, domnule Ministru, dacă personalul nedidactic din ISJ care figurează in Legea nr.284/2010 sub
denumirea de personal din "deconcentrate ale ministerelor ", va beneficia sau nu de majorări salariale. Dacă
răspunsul este pozitiv, vă rog să-mi precizaţi termenul la care vor beneficia de aceste creşteri.
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nechita Adrian Oros
***
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Adresată doamnei Corina Ioana Şuteu, ministrul Culturii
Reabilitarea Mănăstirii Podul Bulgarului
Stimate domnule Ministru,
Mănăstirea de la Podul Bulgarului are nevoie de fonduri pentru consolidarea bisericii din lemn, veche de
şapte decenii. Mănăstirea cu hramul „Sfânta Treime”, aflată pe raza comunei Podgoria, a fost înfiinţată în anul 1946
de comunitatea de credincioşi din împrejurimile oraşului Râmnicu Sărat.
Lăcaşul de cult a fost o mănăstire de maici, iar între anii 1946 – 1948 a fost ridicată biserica mare, ce poartă
hramul „Sfânta Treime”. Construită în întregime din lemn, biserica s-a degradat rapid, la deteriorarea ei contribuind
şi nepăsarea autorităţilor din perioada comunistă, care au transformat mănăstirea în Staţiune de Maşini şi Tractoare.
Celor 20 de măicuţe de la Mănăstirea Podul Bulgarului le este aproape imposibil să strângă sumele necesare
consolidării bisericii din lemn, motiv pentru care, vă întreb, doamnă ministru, dacă ministerul le poate sprijini în
demersul lor de reabilitare a lăcaşului de cult?
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Erland Cocei
***
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Scăderea numărului de elevi din învăţământul preuniversitar
Stimate domnule Ministru,
Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România pe anul 2014/2015, publicat pe site-ul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, arată că în ultimii 5 ani efectivele de elevi cuprinse în
sistemul românesc de învăţământ preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul.
Efectivele de elevi au scăzut de la un an şcolar la altul cu 14 mii, ajungându-se la 72 mii elevi/an. În anul
şcolar 2014/2015, sistemul preuniversitar de învăţământ românesc a cuprins 3.164,47 mii elevi, în scădere cu 50 de
mii faţă de anul anterior.
Vă rog să îmi comunicaţi, domnule ministru, care este strategia Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice în vederea stopării acestui declin?
Solicit răspuns scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Erland Cocei
***
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Adresată domnului Petru Sorin Buşe, ministrul Transporturilor
Modernizarea peroanelor Gării Buzău
şi a pasajului subteran
Stimate domnule ministru,
În primăvara acestui an, presa relata despre starea avansată de degradare a Gării C.F.R. din municipiul
Buzău, construcţie ce datează din anul 1873.
Cea mai recentă modernizare a acesteia avut loc între anii 2005 şi 2009, atunci când Gara C.F.R. Buzău,
împreună cu alte 15 staţii de cale ferată din ţară, a fost reabilitată cu finanţare Credit Suisse First Boston
International, în valoare de 60 milioane de dolari. Lucrările de reabilitare au conservat arhitectura exterioară a clădirii
şi au introdus elemente noi de arhitectură. Tot atunci a fost refăcut peronul de la linia 1.
Gara Buzău dispune de 5 linii şi 3 peroane pentru trenurile de călători şi 14 pentru triajul trenurilor de marfă.
Accesul la unele peroanele se face pe suprafaţă, pe la capetele peronului, sau printr-un pasaj subteran ce traversează
toată lăţimea gării. Starea de degradare a acestor peroane pune în pericol viaţa călătorilor. Pasajul este foarte puţin
folosit, tot din cauza stării de degradare în care se află şi a lipsei iluminatului.
Mă adresez dumneavoastră, domnule ministru, cu rugămintea să-mi comunicaţi măsurile pe care le veţi
întreprinde pentru a urgenta demararea lucrărilor ce se impun a fi efectuate pentru modernizarea peroanelor Gării
C.F.R. Buzău, precum şi a pasajului subteran din cadrul acesteia.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Erland Cocei
***

