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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10-14 octombrie 2016)

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 10 octombrie
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 10 octombrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, (ca urmare a incompatibilităţii domnului
deputat Ioan Moldovan) (PH CD 106 /2016)
2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat DanCristian Popescu) (PH CD 107 /2016)
3. 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 108/2016)
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia
Levantului (PL-x 375/2016)
5. Proiectul de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din
tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun (PL-x 272/2016) - lege ordinară
6. Propunerea legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul
public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport
Internaţional Braşov - Ghimbav" (Pl-x 650/2015) - lege organică
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 (PL-x 674/2015) - lege organică
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică (Pl-x 315/2014) - lege organică
9. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x
350/2016) - lege organică
10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României a Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 226/2016/3.10.2016) - lege ordinară
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2016 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol (PL-x 312/2016) - lege
ordinară
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea
termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 331/2016) lege ordinară
13. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (PL-x 273/2016) - lege ordinară
14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea
Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
(PL-x 321/2016) - lege organică
15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii
Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8
mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova (PL-x 323/2016) - lege ordinară
.
16. Propunerea legislativă privind deconspirarea activităţii întregului personal al Securităţii (ofiţeri,
colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945- 22
decembrie 1989 (Pl-x 284/2016) - lege organică – cu raport de respingere din partea Comisiei juridice.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 25 - 2016
săptămâna 10-14 octombrie 2016
17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015) - lege ordinară
18. 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 judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj (PL-x 145/2016) - lege organică
19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (PL-x
314/2016) - lege ordinară
20. Propunerea legislativă privind diminuarea risipei alimentare (Pl-x 851/2015) - lege ordinară
21. Proiectul de Lege pentru completarea art.41 din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist din România (PL-x 784/2015) - lege organică
22. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o
mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM(2016) 501 (PH CD 109/2016).
23. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziţiei Europei
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon Comunicare de însoţire a măsurilor în temeiul Strategieicadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu
efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de
gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei
terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi comunicare privind o strategie
europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM(2016)500(PH CD 110/2016)
24. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou
cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 385 (PH CD 111/2016)
25. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, către Consiliu şi către parlamentele naţionale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei
privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr. 2
COM(2016)505(PH CD 112/2016).
În ceea ce priveşte reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind reglementarea
marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PL-x 734/2011/2016) - lege ordinară, aceasta a fost retrimisă comisiilor
sesizate în fond, pentru redactarea unui raport suplimentar.
În aceeaşi zi, a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor moţiunea simplă împotriva
ministrului Justiţiei, Raluca Prună, intitulată “Şi minciuna poate să ucidă”.
Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 11 octombrie
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe articole, marţi, 11 octombrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, (ca urmare a incompatibilităţii domnului
deputat Victor Roman) (PH CD 105/2016);
2. Reexaminarea Legii pentru 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,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, ca urmare a
Deciziei Curţii Constituţionale nr.582 din 20.07.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.731
din 21.09.2016 (PL- x 293/2016) - lege organică;
3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele
pentru consumatori (PL-x 345/2014) - lege ordinară.
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In aceeaşi zi a fost dezbătută Moţiunea simplă intitulată “Şi minciuna poate ucide”, iniţiată de 80 de deputaţi.
La dezbateri au participat Steluţa Cătăniciu (Grupul parlamentar al ALDE), Mate Andras (Grupul parlamentar al
UDMR) şi Florin Iordache (Grupul parlamentar al PSD). Guvernul României a fost reprezentat de Costin Borc,
viceprim-ministru, ministrul Economiei şi Comerţului. Grupul parlamentar al PNL nu a participat la dezbateri.
Sesiunea de vot final programată pentru marţi, 11 octombrie, nu s-a mai desfăşurat, din lipsă de cvorum.
Votul final asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative dezbătute deja pe articole, ca şi asupra moţiunii
simple, va avea loc într-o şedinţă plenară de săptămâna viitoare.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că deputaţii Liviu Laza (Circumscripţia electorală 5 Bihor) şi
Florian Nicolae (Circumscripţia electorală 19 Giurgiu) îşi vor desfăşura activitatea, în continuare, în cadrul Grupului
parlamentar al PSD.
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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 14 octombrie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

1263

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

817

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

304

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

142

1) Dezbătute

474

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
– la vot final

392

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

452
53
22
159
217
1
22
791
188
582
14

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

7

3) Desesizări

7

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

28
28
0

Cele 452 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
123 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
51 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
24 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
48 proiecte de legi
329 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 180 legi, dintre care 21 din inţiativele 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 14 octombrie 2016)
Totalul iniţiativelor legislative

903

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

761

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie

142

1) Dezbătute

120

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final

101

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

98
14
18
10
56
22
791
188
582
14

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

7

3) Desesizări

1

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

28
28
0

Cele 98 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
21 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
11 proiecte de legi
77 propuneri legislative
* În anul 2016 au fost promulgate 180 legi, dintre care 21 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea
septembrie-decembrie 2015, 149 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2016 şi 10 din
inţiativele legislative adoptate în sesiunea septemb
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele de luni, 10 şi marţi, 11 octombrie 2016

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

196
194

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
20

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- la vot final
Retrimise la comisii

slative votate privesc:

19
20
1
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E.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în
Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2016

(situaţie la data de 14 octombrie 2016)

În şedinţa din data de 14 septembrie 2016, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor
legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2016, care cuprinde 17
proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 10 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor 2
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

8

Total

Total general:

Senat
În
procedură

0

0

0

10

0

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

ADOPTATE / RESPINSE
- transmise la Senat:
0
- în curs de
0
promulgare:
0
- legi promulgate:
3
2

1
1
0

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

0
2
1

5

5
10

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2016
(situaţie la data de 14 octombrie 2016)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
272/2016

1

L
153/2016

PLx
390/2016

2

L
253/2016

PLx
391/2016

3

4

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind stabilirea condiţiilor
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea
produselor din tutun şi a produselor conexe şi
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun. (poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptat pe
07.06.2016

CD - OZ Plen
IND, SĂN şi JUR

Proiect de lege privind ceremoniile oficiale.
S - Respins pe
(poz. I-a-3)
Stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor 26.09.2016
- Caracter: ordinar
oficiale desfăşurate de autorităţilor şi instituţiilor publice,
- Procedură de urgenţă: da
CD - OZ Plen
centrale şi locale.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind integrarea sistemului
feroviar din România în spaţiul feroviar unic
european. (poz. I-a-5)

L
429/2016

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

PLx
554/2015

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare
a achitării amenzilor contravenţionale.
(poz. I-b-4)

L

Obiectul de reglementare
Stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea
produselor din tutun şi a produselor conexe,urmărindu-se
transpunerea integral în legislaţia internă a Directivei
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3
aprilie 2014 privind aproprierea actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative ale statelor member în ceea ce priveşte
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a
produselor conexe şi de modificare a Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din
tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei
2001/37/CE şi a Drectivei delegate 2014/109/UE a Comisiei din
10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului prin
stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate
pe produsele de tutun.

ADMIN

Stabilirea unor măsuri pentru integrarea sistemului feroviar din
România în spaţiul feroviar unic european, urmărindu-se
transpunerea integrală în legislaţia internă a Directivei
2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic
european, şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003
privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare.
Instituirea unui mecanism eletronicde evidenţă şi comunicare în
materia amenzilor contravenţionale, în măsură să permită
furnizarea în timp real a datelor despre creanţele datorate şi
plăţile efectuate.

S - Adoptat pe
26.09.2016

CD - OZ Plen
TRSP

S - Adoptat pe
29.06.2015

CD - BUG şi

Observaţii

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise şi
respinse depus
pe 10.10.2016
(406/R/ 2016)

Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 12.10.2016
(420/R/ 2016)
Raport de
adoptare cu
amendamente
admise depus
pe 13.10.2016
(425/R/ 2016)
TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
279/2015

5

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

Observaţii

JUR
pt. raport comun

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.290/2004 privind Modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul S - Adoptat pe
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 24.02.2014
cazierul judiciar. (poz. I-b-3)
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26
- Caracter: ordinar
TDR:
CD - JUR
februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de
- Procedură de urgenţă: nu
17.03.2014
pt. raport
informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre.
- Iniţiator: Guvern

PLx
96/2014
L
658/2013

- Cameră decizională: CD

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

1

2

3

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
598/2015

Propunere

legislativă privind
naţională de apărare. (poz. I-a-4)

Obiectul de reglementare

Stadiul

cadrului legal privind industria naţională de CD - Adoptată pe
industria Crearea
apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe 25.112015
domenii de activitate strategice, restucturarea şi S - Ec, Apar şi

L
643/2015

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

PLx
368/2016

Proiect de lege privind venitul minim de
Venitul minim de incluziune ca beneficiu de asistenţă S - Adoptat pe
incluziune. (poz. I-a-2)

L
200/2016

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

Plx
315/2016

Propunere legislativă privind măsurile necesare
implementării proiectului de dezvoltare pe
teritoriul României a Sistemului de Transport
Gaze Naturale pe coridorul conductei de
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria.
(poz. I-b-1)

L
238/2016

regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor,
creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor
specificedomeniului, precum şi participarea la
activităţile industriei europene de apărare.

socială acordată familiilor şi persoanelor singure aflate
în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Stabilirea măsurilor necesare implementării proiectului
de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de
Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de
transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria.

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: 5 deputaţi+senatori
- Cameră decizională: CD

2

Dezvoltare şi strategie
economică

19.09.2016

CD - Adoptat pe
04.10.2016

S - Respinsă pe
27.06.2016

CD - Adoptată pe
20.09.2016

Observaţii

Raport depus –
favorabil cu
amendamente

La promulgare
din data de
12.10.2016

La promulgare
din data de
01.10.2016

Nr.
crt

4

5

Nr. înreg.

PLx
626/2015
L
667/2015

PLx
636/2015
L
535/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de
CD - Adoptat pe
interese în procedura de atribuire a contractelor Instituirea unui mecanism de verificare ex ante, în 09.12.2015
de achiziţie publică.(poz. I-a-1)
scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de S - Adoptat pe

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

atribuire a contractelor de achiziţie publică.

26.09.2016

Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului
Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Proiectul de Lege are ca obiect ratificarea Deciziei
Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom CD + S
2014. (poz. I-c-1)
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Adoptată pe 19.09.2016
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Europene.

3

Observaţii

La promulgare
din data de
29.09.2016

Legea nr.
168/2016

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 parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 14 octombrie 2016 )
I. În perioada 10 – 14 octombrie 2016

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 54 avize.
Cele 27 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

19
7

Rapoartele elaborate se referă la:





2
0
24
1

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

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 575 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 74 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 2 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune
ordinară a anului 2016.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 2988 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

427



rapoarte suplimentare

134

107

95

92



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

71

35

36

44

771

725

929

563

TOTAL

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 10 - 14 octombrie 2016
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.345/2014

PLx.295/2016

Data
dezbaterii

Observaţii

131
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
parlam.
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru
adoptat de
consumatori – raport comun cu comisia juridică
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(413/R din 11.10.2016)

26 parlam.
adoptat de
Senat

06.09.2016

Raport de respingere
(422/R din 13.10.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal – raport comun cu comisia juridică

Iniţiator

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.272/2016

Proiect de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun – raport comun cu
comisiile pentru sănătate şi juridică

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(406/R din 10.10.2016)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 4 parlam.
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru administraţie

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(410/R din 10.10.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile
24 parlam.
pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea
respinsă
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor representative
de Senat
ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei
prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această

11.10.2016

Raport de respingere
(415/R din 12.10.2016)

PLx.674/2015

Plx.412/2016

activitate

4

5

6

PLx.744/2015
/2016

PLx.465/2014

PLx.374/2016

Reexaminare - Proiect de Lege pentru completarea art.1 din 32 parlam.
Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor adoptat de
moderne de plată
Senat
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvern
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
adoptat de
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
Senat
contractelor de concesiune de servicii – raport comun cu comisia
juridică
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvern
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua
respins de
de drumuri naţionale din România – raport comun cu comisia pentru
Senat
transporturi

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(416/R din 12.10.2016)

06.10.2015

Raport de adoptare
(417/R din 12.10.2016)

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(426/R din 13.10.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(425/R din 13.10.2016)

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.391/2016

PLx.374/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în
spaţiul feroviar unic european

Guvern
adoptat de
Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua
de drumuri naţionale din România – raport comun cu comisia pentru
industrii

Guvern
respins de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(426/R din 13.10.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(410/R din 10.10.2016)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.674/2015

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 4 parlam.
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru industrii

2

3

Raport de respingere
(419/R din 12.10.2016)

Guvern
respinsă
de Senat

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(420/R din 12.10.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.480/2015

Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

11 parlam.
respinsă
de Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(700/RS din
10.10.2016)

PLx.350/2016

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea
nr.53/2003 - Codul Muncii

84 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(409/R din 10.10.2016)

Plx.35/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
Dialogului Social nr.62/2011

16 parlam.
respinsă
de Senat

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(427/R din 13.10.2016)

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.390/2016

Propunere legislativă pentru modificarea Legii
republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului

nr.340/2004,

4 parlam.
respinsă
de Senat

11.10.2016

Plx.197/2016

Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.272/2016

Proiect de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun – raport comun cu
comisiile pentru industrii şi juridică

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(406/R din 10.10.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

13 parlam.
respinsă
de Senat

11.10.2016

Raport de respingere
(423/R din 13.10.2016)

Plx.341/2016

3

Plx.440/2015

11 parlam.
respinsă
de Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(424/R din 13.10.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000

5 parlam.
respinsă
de Senat

11.10.2016

Raport de respingere
(421/R din 12.10.2016)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate
pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

15 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(407/R din 10.10.2016)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în adoptat de
subordinea Ministerului Culturii
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(408/R din 10.10.2016)

Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
fizioterapeut

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.287/2016

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.375/2016

PLx.373/2013

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.272/2016

Proiect de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi
de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor consumului produselor din tutun – raport comun cu
comisiile pentru sănătate şi industrii

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(406/R din 10.10.2016)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

4 parlam.
respinsă
de Senat

10.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(411/R din 10.10.2016)

Plx.315/2014

3

PLx.293/2016

4

PLx.293/2016

5

6

7

8

9

10

PLx.345/2014

PLx.244/2011

Plx.285/2014

PLx.465/2014

PLx.555/2015

PLx.295/2016

Proiect de Lege pentru 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, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995
Proiect de Lege pentru 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, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

46 parlam.
adoptat de
Senat

10.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(412/R din 10.10.2016)

46 parlam.
adoptat de
Senat

11.10.2016

Raport de adoptare
(412/RS din
11.10.2016)

131
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
parlam.
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru
adoptat de
consumatori – raport comun cu comisia pentru buget
Senat

10.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(413/R din 11.10.2016)

11 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de respingere
(414/R din 11.10.2016)

04.10.2016

Raport de respingere
(327/RS din
11.10.2016)

27.09.2016

Raport de adoptare
(417/R din 12.10.2016)

29 parlam.
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995
adoptat de
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Senat

11.10.2016

Raport de adoptare cu
amendamente
(126/RS2 din
12.10.2016)

26 parlam.
adoptat de
Senat

04.10.2016

Raport de respingere
(422/R din 13.10.2016)

Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite
victimelor regimului totalitar comunist

Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile
151
dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii
parlam.
publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei respinsă
publice locale
de Senat
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvern
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
adoptat de
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
Senat
contractelor de concesiune de servicii – raport comun cu comisia
pentru industrii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal – raport comun cu comisia pentru buget

X. Comisia pentru politică externă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.389/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi
asistenţă umanitară

Guvern
adoptat de
Senat

11.09.2016

Raport de adoptare
(418/R din 12.10.2016)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

05.10.2016

Raport de adoptare
(43/RC din 07.10.2016)

XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORT COMUN – asupra Raportului de activitate al Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declaraţii politice

Susţinem munca şi asumarea responsabilităţii!
Guvernul României a adoptat recent noi măsuri de stimulare a forţei de muncă, acestea vizând persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi românii din diaspora. Guvernul a anunţat că intenţionează să
direcţioneze fonduri europene şi de la bugetul de stat către susţinerea măsurilor active de ocupare. Una dintre măsuri
prevede că şomerii care decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni
angajaţi, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. O altă măsură este acordarea unei prime de activare în
valoare de 500 lei, neimpozabilă, şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în
care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni.
Aceste măsuri sunt mai mult decât binevenite în contextul în care avem aproape paritate între numărul de
angajaţi şi numărul de pensionari şi în jur de 700.000 de tineri care în ultimii ani nu şi-au luat bacul şi nu ştim cu ce
se ocupă. Faptul că unii dintre ei au beneficiat şi de ajutor de şomaj, după ce nu au fost în stare să treacă de examenul
de maturitate, şi fără a fi lucrat vreo zi în viaţa lor, încurajează lenea şi lipsa asumării responsabilităţii. O alternativă
mai sănătoasă pentru ei şi pentru societate, ar fi trimiterea lor la un curs de calificare într-o meserie, astfel încât să
devină activi pe piaţa muncii, având în acelaşi timp, posibilitatea continuării ulterioare a studiilor.
Din păcate, sistemul nostru educaţional nu este încă pe deplin conectat la nevoile de pe piaţa muncii şi vom
ajunge să importăm cât de curând, muncitori calificaţi din alte ţări. Decizia de acum câţiva ani, a ministrului
Ecaterina Andronescu, de desfiinţare a şcolilor profesionale, a pus capăt unei tradiţii româneşti de secole şi produce
încă efecte nefaste în societatea românească. Promovarea şi dezvoltarea învăţământului profesional este o cerinţă care
se regăseşte în mod constant în declaraţiile mele publice sau în interpelările adresate miniştrilor educaţiei din ultimii
ani.. Cu toate astea, nu s-au înregistrat progrese semnificative, ci doar iniţiative răzleţe, acolo unde a existat o bună
colaborare între autorităţile locale, mediul economic şi inspectoratul şcolar judeţean.
Iată de ce, un loc fruntaş în Programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal la capitolul Educaţie, îi
ocupă dezvoltarea învăţământului profesional, mai ales a celui în sistem dual, în colaborare cu agenţii economici.
PNL propune de asemenea mai multe facilităţi fiscale pentru agenţii economici care încheie parteneriate cu şcolile,
recunoscând astfel investiţiile pe care aceştia sunt nevoiţi să le facă şi rolul lor important în formarea
tinerilor.Calificările propuse şi cifrele de şcolarizare trebuie să se decidă în urma unei consultări reale cu mediul
economic local pentru că ce ne interesează pe toţi este ca tinerii să-şi găsească locul în ţara noastră, să-şi facă un rost
acasă.
Este de asemenea esenţial ca în bugetul pe educaţie de anul viitor să se prevadă bani şi pentru creşterea
semnificativă a consilierilor şcolari responsabili cu orientarea şcolară a elevilor, începând cu ciclul gimnazial, pentru
a-i ajuta pe elevi să se cunoască mai bine şi să-şi aleagă profesia viitoare în funcţie de abilităţile naturale dar şi pentru
a lucra cu părinţii în acest sens.
Prestigiul şcolilor de meserii trebuie de asemenea îmbunătăţit, pentru ca ele să-i atragă pe elevii care nu sunt
capabili de performanţe academice dar au aplecare spre învăţarea unei meserii care le-ar permite să obţină venituri
foarte devreme în viaţă. Specialiştii în orice domeniu sunt foarte căutaţi şi vor avea tot mai mare căutare pe piaţa
muncii, ceea ce va duce la câştiguri potenţiale foarte mari şi la un statut special în societate.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 25 - 2016
săptămâna 10-14 octombrie 2016
PNL îşi propune să susţină dezvoltarea învăţământului profesional şi prin creşterea numărului de internate
şcolare care să asigure şi masa elevilor, pentru că ele pot atrage mai mulţi elevi din mediul rural, ducând astfel la
scăderea abandonului şcolar, cauzat de imposibilitatea familiei de a suporta cheltuielile prilejuite de transferul zilnic
al elevilor la cea mai apropiată şcoală.
Dragi colegi, vă cer să susţinem prin modificări legislative ancorate în realitatea curentă, seriozitatea, munca
cinstită, asumarea timpurie a responsabilităţii şi integrarea în societate a fiecărui tânăr, a copiilor noştri. Haideţi să ne
propunem să legăm şcoala mai mult de piaţa muncii, astfel încât, fiecare să-şi găsească locul care i se potriveşte cel
mai bine şi în care îşi pune în valoare potenţialul propriu.
Vă mulţumesc!

Deputat
Florica Cherecheş
***
 Întrebări

Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice
Consolidarea imobilelor cu risc sesimic ridicat
din municipiul Timişoara
Domnule Ministru,
La Timişoara au existat în ultimii ani doar discuţii fără a se fi luat măsuri concrete cu privire la consolidarea
imobilelor cu un risc crescut de prăbuşire în caz de seism. Seismul din data de 24 septembrie 2016 resimţit puternic
în România readuce în actualitate această problemă, fiind nevoie de măsuri urgente.
În privinţa evaluării clădirilor cu risc seismic crescut, cele mai expuse clădiri din Timişoara în cazul unui
cutremur de peste 5 grade pe scara Richter sunt cele aflate în centrul istoric al oraşului, ridicate în secolul al XVIIIlea, din zidărie şi cărămidă. Într-un studiu privind situaţiile de risc la nivelul judeţului, conform Prefecturii Timiş în
municipiul Timişoara, există 32 de clădiri cu un risc accentuat de prăbuşire, din totalul de 84 câte au fost luate în
evidenţă în tot judeţul. Un alt studiu, al Institutului de Proiectări din Timişoara, avertizează că, în municipiu, din 40
de clădiri istorice analizate, majoritatea au un risc de peste 50% de prăbuşire în cazul unui seism.
Anul acesta, Guvernul României a prevăzut alocarea a 25.000.000 de lei pentru consolidarea acestor clădiri,
faţă de anul trecut când s-au cheltuit doar 21% din totalul fondurilor alocate.
Ținînd cont de situaţia prezentată, vă rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi dacă Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice a inclus până la sfârşitul acestui an şi municipiul Timişoara în programul de
consolidare a clădirilor cu risc seismic, care este numărul de clădiri care vor fi vizate de acest program, precum şi
care este suma alocată municipiului Timişoara?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
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Adresată domnului Vasile Dâncu, ministrul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice
Implementarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) ”România policentrică 2035 Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”
Domnule Ministru,
Guvernul României a adoptat în şedinţa de guvern din săptămâna trecută proiectul de lege referitor la
implementarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) ”România policentrică 2035 Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni”- prioritate a Guvernului Dacian Cioloş. Conform
noului act normativ, Strategia de dezvoltare teritorială a României asigură documentul-cadru care relaţionează în
profil teritorial strategiile sectoriale naţionale, precum şi orientările strategice pe termen lung, fundamentând
planurile pe termen scurt şi mediu (exerciţiile bugetare ale Uniunii Europene), reuneşte toate aspectele dezvoltării,
problemele, tendinţele, potenţialul de dezvoltare şi riscurile, asigură suportul pentru evaluarea ex-ante a impactului
teritorial al implementării exerciţiior bugetare naţional şi al Uniunii Europene.
Prin adoptarea acestui act normativ se stabileşte cadrul strategic de fundamentare a dezvoltării teritoriale a
României pe termen lung, necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel naţional,
cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu. Fie că este vorba despre
politicile sectoriale de mediu, transport, agricultură, educaţie, sănătate sau alte domenii, deciziile de politică publică
produc efecte la nivel teritoriului şi, implicit, asupra oamenilor. Pentru ca efectele să devină convergente, este necesar
ca deciziile publice să ia în considerare teritoriul, transformând particularităţile locale sau regionale în politici
localizate în teritoriu. Teritoriul furnizează imaginea globală, integrată, care poate contribui semnificativ la
fundamentarea deciziilor de politică publică şi la eficientizarea utilizării fondurilor publice prin alocarea fondurilor
acolo unde indică necesităţile teritoriale.
Având în vedere necesitatea asigurării unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european,
creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială, dezvoltarea unei reţele de
localităţi competitive şi coezive, prin sprijinirea specializării teritoriale şi formarea zonelor urbane funcţionale, vă
rog, domnule Ministru să-mi comunicaţi care sunt măsurile teritoriale la nivel naţional şi care sunt măsurile
teritoriale integrate la nivel zonal pe care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice le va întreprinde
prin implementarea acestei strategii pentru dezvoltarea teritorială a României. De asemenea, vă rog, să-mi comunicaţi
care este modalitatea prin care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va gestiona şi monitoriza
implementarea acestei strategii.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cornel Mircea Sămărtinean
***
Adresată doamnei Anca Dana Dragu, ministrul Finanţelor Publice
Imposibilitatea sancţionării deţinătorilor de autovehicule înmatriculate în alte state care nu au încheiate
contracte RCA
Am primit pe adresa cabinetului meu parlamentar mai multe sesizări referitoare la inaplicabilitatea
prevederilor OUG nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Concret, la momentul actual, este
imposibilă sancţionarea deţinătorilor de autovehicule înmatriculate în alte state şi nu au încheiate contracte RCA în
România.
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Vă menţionez faptul că art. 4 al Legii nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
prevedea obligativitatea existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de
autovehicule, atât pe teritoriul României, cât şi în afara teritoriului acesteia, dar acest articol a fost modificat.
OUG 54/2016 prevede la art. 4: Obligativitatea încheierii contractului RCA-„Persoanele fizice sau juridice
care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să
se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele
teritoriale prevăzute la art. 3.”
Vă întreb, doamnă Ministru, dacă aveţi în vedere elaborarea normelor de aplicare a OUG 54/2016, în sensul
clarificării aplicării prevederilor cuprinse în acest act normativ, astfel încât să poată fi sancţionaţi pentru lipsa
contractului RCA atât a proprietarilor, cât şi a deţinătorilor de autovehicule înmatriculate în alte state sau dacă veţi
completa prezenta OUG
Aştept răspuns în scris.
Cu stimă,
Deputat
Ionuţ Stroe
***
Adresatã domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
domnului Dragoş Nicolae Pîslaru, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice
doamnei Anca Dana Dragu,ministrul Finanţelor Publice
Măsuri imediate şi determinante pentru sprijinirea elevilor care fac parte din familii cu venituri mici, în
vederea prevenirii abandonului şcolar
Conform HG nr. 1062 din 30 octombrie 2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor
pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, la articolul nr 5, elevii din învăţământul profesional nu pot
beneficia simultan de "Bursa profesională" şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
naţional de protecţie socială "Bani de liceu", prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie
socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile actuale ale Legii nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat stabilesc la
art 8 (1) că la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii,
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii,
alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de
întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr.
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.
14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu
completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de
Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar
ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, republicată.
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Răspunsul domniei voastre la următoarele întrebări expuse mai jos ar putea constitui măsuri imediate şi
determinante pentru sprijinirea elevilor care frecventează învăţământul profesional şi care fac parte din familii cu
venituri mici, în vederea prevenirii abandonului şcolar:
-Luaţi în calcul modificarea prevederilor legale actuale astfel încât aceştia să poată beneficia atât de sprijinul
financiar al Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cât şi de bursa profesională prevăzută de HG
nr. 1062 din 30 octombrie 2012?
-De asemenea, consideraţi oportună pentru motivarea elevilor de a continua şcoala ca şi bursa profesională
prevăzută de HG nr. 1062/2012 să fie exceptată de la calculul venitului minim garantat?
Aştept răspunsul în scris.
Cu stimă,
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Demersuri ale Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind îmbunătăţirea situaţiei şcolare a
copiilor a căror părinţi sunt plecaţi în afara ţării să muncească
Stimate Domnule Ministru,
Potrivit ultimelor statistici făcute publice de Institutul Naţional de Statistică, din judeţul Neamţ au plecat în
străinătate un număr de 69.337 de persoane, în timp ce acasă au rămas să muncească 73.852. Este o statistică
îngrijorătoare care ne pune în faţa unei alte probleme: numărul copiilor care au rămas în grija rudelor sau a altor
persoane. Au existat cercetări realizate în ultimii ani, în ţara noastră, prin care s-a atras atenţia asupra faptului că
aceşti copiii, ai căror părinţi sunt plecaţi, suferă traume emoţionale prin faptul că se schimbă dinamica relaţiilor în
familie, rezultatele lor la învăţătură au de suferit şi în urma unui control mai puţin riguros, din partea unei figuri cu
autoritate, unii dintre ei dobândesc comportamente deviante.
Stimate Domnule Ministru, faţă de cele prezentate, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Există o strategie, la nivelul ministerului pe care îl conduceţi, pentru a-i ajuta pe copiii ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate şi au rămas în grija părinţilor să obţină rezultate mai bune la învăţătură?
2. Există suficienţi psihologi, în unităţile de învăţământ, specializaţi pentru a oferi soluţii care să răspundă
provocărilor pe care le întâmpină aceşti copii?
Solicit răspunsul în scris.
Cu deosebită stimă,
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***

