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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 13 – 19 februarie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 14 februarie
Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 14 februarie, prin vot final, proiectul de Hotărâre privind
vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea (ca urmare a demisiei ), cu 284 voturi
pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere, ca şi proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaţilor (297 voturi pentru).
Un număr de patru proiecte de lege şi propuneri legislative au fost retrimise comisiilor sesizate în fond,
în vederea unei noi analize şi redactării de rapoarte suplimentare, după cum urmează:
1. Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată
Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti (PL-x 231/2016) - lege ordinară
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
(Pl-x 852/2015) - lege ordinară
3. Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (PL-x 845/2015) - lege organică
4. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi
şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat (Pl-x 174/2016) - lege ordinară
In aceeaşi zi, Camera Deputaţilor a adoptat, tot prin vot final, un număr de 64 de propuneri legislative (36
ordinare, 28 organice), pentru care comisiile de specialitate au întocmit rapoarte de respingere.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 17 februarie 2017)

Totalul iniţiativelor legislative

922

din care:
– existente la sfârşitul anului 2016

793

– înregistrate în luna ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
– 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

6
123
103
99

69
0
0
5
64
1
1
32
813
126
669
14

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

4
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

12
12
0

Cele 69 iniţiative legislative votate privesc:
5 proiecte de legi iniţiate de Guvern
64 propuneri legislative

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 7 legi, dintre care 2 din inţiativele legislative adoptate în
sesiunea septembrie-decembrie 2016, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea
extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 3 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a
Camerei Deputaţilor
Şedinţele din zilele de luni, 13 şi marţi, 14 februarie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

226
194

din care: - în dezbatere
- la vot final

32
96

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

94
64
64
32
8



Cele 64 iniţiative legislative votate privesc:
1 proiect de lege iniţiat de Guvern
63 propuneri legislativeegi rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernului

9 proiecte de legi
16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 13 -17 februarie 2017)
I. Proiecte de lege pentru care procedura legislativa a încetat:
1.

Pl-x 625/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

2.

PL-x 110/2014 - Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

3.

Pl-x 600/2013 - Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 12
decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

4.

Pl-x 614/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002
republicată privind circulaţia pe drumurile publice

5.

Pl-x 635/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002
republicată privind circulaţia pe drumurile publice

6.

Pl-x 615/2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002
republicată privind circulaţia pe drumurile publice

7.

PL-x 616/2015 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

8.

PL-x 891/2015 - Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile
financiare nebancare

9.

Pl-x 790/2015 - Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a
luptei împotriva asupririi maghiare

10.

Pl-x 28/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014
privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

11.

Pl-x 753/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat

12.

PL-x 294/2014 - Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă
practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din
România

13.

Pl-x 51/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.684 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

14.

Pl-x 754/2015 - Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

15.

Pl-x 254/2014 - Propunere legislativă privind medicina şcolară
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16.

Pl-x 561/2014 - Propunere legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

17.

Pl-x 788/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate
din România

18.

Pl-x 342/2012 - Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de
liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din
România

19.

Pl-x 27/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice

20.

PL-x 108/2011 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice

21.

Pl-x 172/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

22.

Pl-x 169/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

23.

Pl-x 168/2016 - Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

24.

Pl-x 163/2016 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007

25.

Pl-x 148/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a
florei şi faunei sălbatice

26.

Pl-x 155/2016 - Propunere legislativă privind completarea legii educaţiei naţionale nr.1/2011

27.

Pl-x 326/2015 - Propunere legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

28.

PL-x 123/2016 - Proiect de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist

29.

Pl-x 62/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale
nr.155/2010

30.

Pl-x 7/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici

31.

Pl-x 134/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului

32.

PL-x 417/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
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33.

Pl-x 115/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea
nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

34.

PL-x 873/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999

35.

PL-x 132/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal
nr.210/1999

36.

Pl-x 77/2016 - Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

37.

PL-x 738/2011 - Proiect de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice

38.

Pl-x 216/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) şi (5) ale art.5 din Legea
nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

39.

Pl-x 167/2016 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.124/2000 privind
structura personalului Curţii Constituţionale

40.

Pl-x 126/2016 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

41.

Pl-x 124/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal

42.

PL-x 44/2013 - Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea
poliţiei locale

43.

PL-x 768/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

44.

Pl-x 150/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

45.

Pl-x 173/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale

46.

Pl-x 135/2016 - Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru
elevii-cazuri sociale

47.

Pl-x 198/2016 - Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente

48.

PL-x 254/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în
construcţii

49.

Pl-x 234/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
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50.

Pl-x 238/2016 - Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anticonstituţională şi anti-statală

51.

Pl-x 756/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din Legea
63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar
din învaţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din Legea
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei II, Cap.I,
pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

52.

Pl-x 32/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

53.

Pl-x 233/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

54.

Pl-x 218/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă

55.

Pl-x 227/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990

56.

Pl-x 219/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a
partidelor politice

57.

Pl-x 165/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale

58.

Pl-x 92/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

59.

Pl-x 243/2016 - Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea
energiei electrice şi gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu
modificările şi completările ulterior

60.

Pl-x 98/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

61.

Pl-x 202/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele
publice

62.

Pl-x 125/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanţele
publice

63.

PL-x 31/2016 - Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice
Pl-x 202/2014 - Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician

64.
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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 17 februarie 2017 )
I. În perioada 13 – 17 februarie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 8 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 80 avize.
Cele 8 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere
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Rapoartele elaborate se referă la:





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

0
0
6
2

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 668 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 82 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 25 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

21



rapoarte suplimentare

0



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

4

TOTAL

25
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DEPARTAMENTUL LEGISLATIV
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor

ANEXA

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 13 - 17 februarie 2017

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

3

4

5

Data
dezbaterii

Observaţii

14.02.2017

Raport de adoptare
(4/RC din 15.02.2017)

Guvern

15.02.2017

Raport de adoptare
(16/R din 15.02.2017)

Guvern

15.02.2017

Raport de adoptare
(17/R din 15.02.2017)

Guvern

15.02.2017

Raport de adoptare
(18/R din 15.02.2017)

Guvern

15.02.2017

Raport de adoptare
(19/R din 15.02.2017)

Iniţiator

RAPORTUL COMUN cu privire la ”Ancheta parlamentară pentru
verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat,
din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României”

1

2

Denumirea proiectului

PLx.13/2017

PLx.14/2017

PLx.18/2017

PLx.19/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020) , semnat la Luxemburg, la 16 iunie
2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie
2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi
Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu
privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a
evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la
4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica
Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la
Bucureşti la 6 iunie 1996
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II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.17/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi
cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre,
pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la
Astana, la 21 decembrie 2015

Guvern

15.02.2017

Raport de adoptare
(20/R din 16.02.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

13.02.2017

Raport de adoptare
(3/RC din 13.02.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORT COMUN privind Scrisoarea Președintelui României pentru
aprobarea de către Parlament a continuării participării în anul 2017 a
forțelor Armatei României în cadrul Coaliției Internaționale antiISIL/Daesh și extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului
statului Kuweit

1

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.41/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

1 parlam.
adoptat de
Senat

15.02.2017

Raport de respingere
(21/R din 16.02.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Avem nevoie de dialog, nu de indiferență
Stimate domnule președinte de ședință,
Stimați colegi,
Am fost trimis în Parlament de votul concetățenilor pentru a-i reprezenta și pentru a fi vocea lor. Am venit
convins că misiunea noastră, a tuturor parlamentarilor, poate fi îndeplinită prin dialog. Aș fi vrut să vorbesc de la
tribuna Parlamentului despre energia, entuziasmul și, de ce nu, idealismul tinerilor parlamentari, atât de necesare
dialogului și progresului. Dar sunt încă sub puternica impresie de săptămâna trecută când, în Comisia pentru Mediu,
ni s-a interzis, practic, să punem întrebări domnului ministru Constantin, deși era invitat să discutăm despre proiectul
de buget. Sunt încă sub impresia momentului în care colegii, din majoritatea parlamentară, au părăsit sala în timpul
discursului domnului președinte Iohannis. Cum poate fi vorba despre dialog când nici măcar nu asculți ce are de spus
partenerul de discuție?
Prestigiul Parlamentului depinde, în primul rând, de atitudinea majorității parlamentare.
Ion Brătianu spunea că „primejdia cea mare nu stă în faptul că sunt prea mulți răi, ci în aceea că sunt prea
mulți indiferenți”.
Stimați colegi,
Sunt prea mulți indiferenți la discursul anti-european care prinde contur chiar în Parlament,
când președintele Senatului - ce ironie! - cel care a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană- vorbește despre
ruperea acordului MCV și face apologia Brexit-ului!
Sunt prea mulți indiferenți la maniera discreționară în care Guvernul încearcă să se impună, fără dialog, fără
dezbatere, lăsând impresia tot timpul că are ceva de ascuns.
Sunt prea mulți indiferenți față de faptul că în poziții cheie sunt aduși oameni cu grave probleme
de integritate și amintesc numai cele mai recente situații și anume noii șefi de la Agenția Națională SanitarVeterinară și Tarom.
Sunt prea mulți indiferenți la vocea celor care au curajul să afirme ceea ce trebuie afirmăm cu
toții: guvernarea este o datorie de împlinit, nu un prilej de tras foloase.
Citez: ”Orice regim democratic are în liderii săi călăuze binefăcătoare, însă reazămul
democrației românești este în energia și înțelepciunea cetățenilor care știu să manifeste conștient, prin intermediul
instituțiilor și mijloacelor democratice, în orice problemă de interes național” – spunea Ion Brătianu.
Stimați colegi,
Poate nu am învățat încă toate culoarele Parlamentului și toate cutumele parlamentare.
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Dar vă asigur că și atunci, ca și acum, voi lupta pentru adevăr, dreptate, transparență în actul decizional
și binele comun.
Și o voi face cu toate mijloacele legale la îndemâna unui parlamentar, dar, în primul rând, prin dialog, nu prin
indiferență!
Deputat
Glad Aurel Varga
***

Ordonanțele dezbinării naționale vs. strategiile salvării planetare
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
În timp ce agenda publică din România este încă dominată de protestele pro sau contra ordonanțelor 13/14, un
important eveniment extern trece aproape neobservat. Între 17 și 20 ianuarie, la Davos, Elveţia, a avut loc Reuniunea
anuală a Forumului Economic Mondial (WEF), tema principală fiind leadershipul receptiv și responsabil, de care
ducem lipsă pe toate palierele societății, de la nivel politic și până la cel individual.
Printre cele mai importante subiecte abordate la Forum, de interes imediat pentru țara noastră, au fost:
ascensiunea populismului politic, reducerea inechităților sociale, SUA în era Donald Trump, viitorul societății în
contextul schimbărilor climatice. Raportul dat publicității de Forumul Economic Mondial (The Global
Competitiveness Report 2016–2017) avertizează că inechitățile sociale, adâncirea prăpastiei între bogați și săraci
reprezintă cei mai mari factori de risc pentru economia mondială a anului 2017. Lor li se alătură schimbările
climaterice, atacurile cibernetice și îmbătrânirea populației.
La toate aceste capitole, din păcate, România ocupă poziții fruntașe. În plus, în raportul Forumului se arată că
țara noastră are probleme majore în legătură cu accesul limitat la finanțare, birocrația guvernamentală și impozitarea
excesive, lipsa forței de muncă pregătită corespunzător, lipsa predictibilității fiscale, datorită numeroasele modificări
legislative, corupția extinsă.
Grav este că România nu a fost prezentă la acest important Forum. Ca urmare, cum ar putea actuala putere să
facă față provocărilor și riscurilor planetare, dacă reprezentanții ei sunt absenți de la discuțiile cu liderii mondiali?
Acest lucru dovedește că executivul și majoritatea politică parlamentară trăiesc într-un univers paralel, în care
contează doar interesele anumitor persoane, legile cu dedicație și salvarea individuală de la răspunderea legală.
Unde ne sunt liderii care să participe la astfel de întâlniri, să dezbată și să înțeleagă direcția în care se îndreaptă
omenirea? Avem nevoie de lideri care să fie receptivi la frustrările reale ale celor afectați de piața globalizată, de
inechitățile sociale și de populism, într-un mod responsabil, prin oferirea de soluții durabile.
Deputat
Oprea Dumitru
***
 Întrebări
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
Surse finaciare pentru rezolvarea problemelor la școlile din mediu rural
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Domnule ministru,
După 27 de ani România se situează la coada Europei în ceea ce privește educația, de cele mai multe ori
aceasta devine subiect de mare interes public doar în timpul campaniilor electorale, iar cei mai nedreptățiți sunt copii
care trăiesc în mediul rural, nedreptățiți de dreptul la învățătuă garantat de Constituție.
Eficientizarea activității educaționale nu se poate realiza decât prin alocarea de resurse financiare
substanțiale, iar în programul dumneavoastră de guvernare, printre alte promisiuni, vorbiți de modernizare/realizare
clădirilor școlare și de crearea condițiilor de confort și siguranță pentru toți copiii în școli, dar uitați că în aceste
secol, încă mai există peste 4000 de școli aflate în medioul rural, care au toaleta în curte, punând în pericol aceast
confort și siguranță despre care am amintit,
In acest sens, vă rog domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați cum și cu ce resurse
financiare va fi rezolvată problema școlilor și implicit a copiiilor din mediul rural.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Mihai Oprișcan
***
Adresată doamnei Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Măsuri pentru tinerii șomeri și crearea de noi locuri de muncă
Stimată doamnă ministru,
Tinerii din România, ca de altfel mai toți românii, s-au săturat de vorbe și promisiuni. Aceste nemulțumiri
sunt strigate astăzi și în stradă. Este nevoie de măsuri concrete de sprijin și se pare că, nici acum, nu s-a înțeles că
este vital pentru țara noastră să fie consolidată creșterea economică, mai ales crearea de noi locuri de muncă, prin
investiții publice și private.
România continuă să aibă mari probleme cu șomajul în rândul tinerilor, mai ales a celor cu vârsta sub 25 de
ani, fapt care generează un adevărat exod al tinerilor, mulți dintre aceștia plecând în afara granițelor țării pentru a-și
făuri un viitor.
Promisiunea Guvernului Grindeanu, de a crea 800.000 de noi locuri de muncă, este foarte atrăgătoare. De
fapt, este prea atrăgătoare pentru a fi adevărată...
Potrivit datelor oficiale comunicate de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă – ANOFM, la
sfârșitul lunii decembrie 2016, în România, 418.237 de oameni nu aveau un loc de muncă, ceea ce reprezenta o rată a
șomajului, la nivel național, de 4,77%. Dintre aceștia, aproape jumătate (circa 42%), adică 174.291 de oameni, erau
tineri cu vârsta până la 39 de ani și, ceea ce este și mai îngrijorător, 54.410 tineri aveau vârsta mai mică de 25 de ani,
iar alți 34.043 de tineri aveau între 25 și 29 de ani, aceste două categorii de vârstă totalizând împreună peste 21% din
totalul șomerilor din România.
Doamnă ministru, dincolo de cifre și statistici, situația este mult mai îngrijorătoare tocmai pentru că vorbim
despre acei oameni care se află la început de viață independentă, la început de carieră, la o vârstă fertilă, când cei mai
mulți caută să-și întemeieze o familie. Toate aceste elemente aduc sustenabilitate societății, în ansamblul ei, ori prin
plecarea din țară a acestor tineri România are de suferit foarte mult.
Doamnă ministru, vin dintr-un județ din inima țării – județul Alba, în care, de mult, am învățat că prima dată
trebuie să ne ajutăm noi, pe plan local și județean și abia apoi să facem apel la grija Guvernului. Tocmai de aceea și
în această problemă, a șomajului tinerilor, numeroși pași au fost făcuți întâi la nivel local. S-a dialogat în permanență
cu agenții economici pentru a vedea care sunt necesitățile acestora, dar și cu furnizorii de formare și educație, pentru
a armoniza doleanțelor fiecăruia; s-au înființat clase de școală profesională duală, cu un sistem ce permite pregătirea
teoretică dar și practică, într-un mediu cât mai apropiat de cel real; s-a ajutat la formarea unui mediu multicultural, în
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care s-a pus accent pe descoperirea limbilor și culturilor europene, astfel încât acomodarea într-un mediu de lucru al
unui investitor străin să fie cât mai ușoară; au fost sprijiniți tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă să facă stagii
profesionale în străinătate, prin diverse programe de schimb, pentru a le genera o experiență de lucru.
Doamnă ministru, această problemă este mult prea complicată pentru a fi rezolvată pe plan local și oricât de
multe ar face o administrație județeană sau locală, nu este de ajuns. Este nevoie de intervenția palierului național,
care are atât competențele cât și instrumentele de lucru. Tocmai de aceea, vă rog doamnă ministru, să aveți
amabilitatea de a-mi comunica, care sunt măsurile pe termen mediu și lung pe care intenționați să le aplicați pentru ai ajuta pe tineri să-și găsească un rost în țara lor și să aibă un viitor mai bun aici, alături de familiile lor. Totodată, vă
rog să-mi comunicați dacă există o strategie care să răspundă prompt la noile cerințe ale pieței muncii și în ce constă
această strategie.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată
domnului viceprim-ministru Daniel Constantin, ministrul Mediului
doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor şi Pădurilor
Lucrări de investiţii urgente pentru limitarea efectelor dezastrelor naturale
– Judeţul Suceava şi judeţele limitrofe
Domnule viceprim-ministru/doamnă ministru,
În ultimii nouă ani, am atras constant atenţia miniştrilor care au deţinut portofoliile mediului, apelor,
pădurilor, administraţiei publice sau altor forme de organizare guvernamentală în sarcina cărora au căzut problemele
determinate de înlăturarea şi preîntâmpinarea efectelor negative ale unor dezastre naturale: inundaţii, alunecări de
teren, poduri de gheaţă sau aluviuni. Aproape constant am primit asigurări că Regiunea de Nord-Est a României se
află între priorităţile investiţionale ale Guvernului şi am primit garanţii scrise sau verbale, exprimate în plenul
Parlamentului, că se vor demara, de îndată, investiţii care să limiteze aceste fenomene extreme. S-au promis constant
atât fonduri de la buget, cât şi fonduri externe, printr-o utilizare eficientă a resurselor financiare care ar fi putut fi
atrase din fondurile europene nerambursabile, aferente exerciţiului financiar multianual 2007-2013.
După cum foarte bine cunoaşteţi, deşi aceste investiţii au fost definite ca priorităţi de către toate guvernele,
ele nu s-au concretizat nici până în prezent, motiv pentru care, în aceste zile, în luna februarie a acestui an, mai multe
localităţi din Judeţul Suceava se confruntă cu inundaţii ale mai multor gospodării, cu inundaţii ale culturilor de
primăvară, cu poduri de gheaţă care ameninţă poduri şi podeţe, precum şi infrastructura locală şi aşa estrem de
precară. Toate aceste motive mă îndreptăţesc, domnule viceprim-ministru, doamnă ministru, să vă solicit următoarele
precizări asupra modului în care proiectele investiţionale pentru această zonă a ţării se află între priorităţile
mandatului dumneavoastră pentru anul 2017:
- vă rog să enumeraţi proiectele investiţionale pentru care se vor aloca, prioritar, credite bugetare în vedere
limitării riscului de inundaţii în Judeţul Suceava, dar şi pentru zonele limitrofe?
- vă rog să precizaţi dacă, în anul 2017, pentru râurile Dorna, Bistriţa, Suceava sau Siret se vor efectua lucrări
de consolidare ale malurilor, de fortificare şi construire de noi diguri şi pentru decolmatarea albiilor acestor râuri?
- vă rog să prezentaţi o estimare a costurilor pe care le-ar implica realizarea acestor investiţii şi termenele
cele mai scurte în care ele s-ar putea realiza?
- având în vedere oportunitatea uriaşă a utilizării fondurilor europene nerambursabile aferente cadrului
financiar multianual 2014-2020 în scopul realizării lucrărilor de mediu şi de limitare a efectelor unor calamităţi
naturale, vă rog să precizaţi dacă aţi întreprins demersuri pentru ca astfel de lucrări/investiţii să poată fi finanţate din
astfel de resurse?
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Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Alexandru – Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Stadiul actual al tronsonului Comarnic - Braşov
Stimate domnule ministru,
Povestea tronsonului de autostradă Comarnic – Braşov pare să fie cronica unui eşec anunţat. De la faimoasa
declaraţie a fostului ministru Dan Şova, care, ne promitea cu aplomb, că se va muta cu cortul pe şantierul lucrărilor
pentru a se asigura că acest tronson va fi finalizat, până la promisiunea fostului premier Victor Ponta, care îşi
condiţiona o viitoare candidatură de finalizarea lucrărilor, nici unul din cele patru loturi nu au fost finalizate până în
prezent.
Independent de ping – pongul instituţional între Ministerul Transporturilor şi CNADNR, mai nou CNAIR,
sutele de mii de şoferi sunt nevoiţi să îndure, în continuare, aglomeraţia infernală de pe Valea Prahovei. Mai mult
decât atât, în cadrul dezbaterilor Legii bugetului de stat pe 2017, amendamentul propus de Grupurile parlamentare ale
PNL a fost respins, fără o motivare întemeiată.
În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
- Care este stadiul actual al procedurii de elaborare a noilor studii de fezabiliate?
- Când vor fi reluate licitaţiile pentru atribuirea contractelor de execuţie aferente celor patru tronsoane?
- Care este costul preconizat pentru întregul tronson Comarnic – Braşov?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Răzvan – Sorin Prișcă
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
Predictibilitatea condițiilor și indicatorilor de performanță în evaluarea școlilor doctorale
Domnule ministru,
Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.153/21.12.2016 pentru adoptarea
Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, prevede că
fiecare şcoală doctorală va fi evaluată individual, în vederea acreditării. Evaluarea se va realiza din 5 în 5 ani,
urmărindu-se cu precădere performanţa şcolii doctorale şi capacitatea instituţională a IOSUD (Instituţia
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din care face parte şcoala doctorală. În anexa Ordinului sunt
prevăzute criterii, standarde şi indicatori de performanţă ce vor fi utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a unei
şcoli doctorale.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Pentru a putea vorbi de performanță în cadrul școlilor doctorale, ce măsuri veți adopta pentru a susține
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activitatea lor, inclusiv prin lansarea de noi competiții pentru burse doctorale și postdoctorale? Când veți lansa
următoarele competiții, având în vedere că, în ultimii doi ani, ele nu au mai fost organizate?
 Dacă evaluarea școlilor doctorale are loc pentru ultimii 5 ani, cum veți asigura caracterul predictibil al
criteriilor, standardelor și indicatorilor de evaluare, astfel încât datele să poată fi colectate într-un mod coerent și
sistematic la nivelul IOSUD? În condițiile în care, uneori, schimbarea doar de dragul schimbării, fără asigurarea
perioadei de adaptabilitate, produce mai mult rău decât bine.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Florian-Dorel BODOG, ministrul Sănătății
Politicile ministerului privind medicamentele nu trebuie să afecteze accesul pacienților la tratament
Domnule ministru,
Conform asociațiilor de pacienți, a crescut îngrijorarea bolnavilor, în special a celor cronici, că vor fi puși iar
în situația de a nu avea acces la tratament în perioada imediat următoare. Deja bolnavii de hepatită C nu mai au
tratament de câteva luni, persoanele vulnerabile sunt expuse și mai mult la gripă, nefiind vaccinate din cauza
numărului insuficient de vaccinuri. De aceea, intenția de a ieftini medicamentele inovative, care nu și-au reînnoit
patentul, dar au înregistrate medicamente generice, intenție asumată în Programul de guvernare PSD-ALDE
(capitolul Politici în domeniul sănătății, punctul 14), ar putea duce la restrângerea accesului la tratament pentru boli
cardiovasculare, diabet, cancer şi nu numai. Astfel, viața pacienților poate fi pusă în pericol și va avea ca rezultat
generarea de costuri suplimentare pentru buget.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare:
 Care sunt strategiile prin care veți asigura accesul continuu la tratament al bolnavilor cronici, dar și
predictibilitatea pieței medicamentelor, indiferent de măsurile pe care guvernul urmează să le adopte în
legătură cu medicamentele și substanțele generice?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale
Domnule ministru,
Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale (de interes general, de interes pentru domeniul
tineret si de interes pentru domeniul cultural, sportiv) se face in prezent in temeiul mai multor acte normative, cele
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mai utilizate fiind: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general; Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,
H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
Sistemul de finanțare instituit prin actele normative menționate mai sus are la baza prevederile
Regulamentului financiar CE nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 aplicabil bugetului general al
Comunităților Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 288 din 16 septembrie 2002.
Obstacolele legislative semnalate de către sectorul nonguvernamental și finanțatorilor după caz sunt:
suprapunerile din legislaţie, inaplicarea Legii 350/2005 la nivel local, lipsa de coerenţă legislativă, lipsa de coerenţă
între conceptele de contractare, finanţare, decontare.
În ceea ce priveşte obstacolele administrative putem aminti: birocraţia, lipsa unor criterii obiective de
evaluare, lipsa unor evaluării de impact, lipsa unor baze de date cu beneficiari şi prestatori, lipsa de transparenţă a
administraţiei publice locale. Obstacolele culturale se referă la: tendinţa de autoconservare a administraţiei publice
locale şi teama de concurenţa ONG, slaba implicare a ONG în formularea de politici publice în domeniu, lipsa de
dialog între administraţia publică şi ONG.
Având în vedere importanta asigurării unui mecanism transparent, predictibil, accesibil, coerent, flexibil și
eficient de susținere din fonduri publice a proiectelor aveți în vedere susținerea următoarelor aspecte:
A. De modificare a legislaslației în sensul :
 Acordării posibilității de transmitere și electronic a propunerilor de finantare cu toate anexele în toate
structurile finanțatoare
 Acordarea posibilității de finanțare a proiectelor cu o durata de implementare între 3 luni si 24 de luni
(buget multianual)
 Introducerea în mod explicit a categoriile de cheltuieli ineligibile.
 Introducerea de cheltuieli administrative (dezvoltarea capacității administrative a ong-ului) pană in maxim
15% din valoarea finanțării
 Introducerea de cheltuieli resurse umane (grup țintă/echipă proiect) pană in maxim 25 % din valoarea
finanțării
 Introducerea de cheltuieli specifice de consultanță (juridic, audit, contabilitate, achiziții ) pană in maxim 5 %
din valoarea finanțării
B. Unificarea legislației în vigoare în sensul:
 Unificării și simplificării legislației în privința susținerii din fonduri publice a proiectelor
locale/județene/naționale.
 Introducerea unui formular unic de acordarea a finanțării și a unei grile de evaluare unice, detaliate, cu
punctaj.
 Introducerea unui sistem unic accesare a fondurilor
 Introducereaa unui sistem unic de decontare și rambursare.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii și Identității Naționale
Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale
Domnule ministru,
Finanțarea proiectelor locale/județene/regionale/naționale (de interes general, de interes pentru domeniul
cultural) se face în prezent în temeiul mai multor acte normative, cele mai utilizate fiind: Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; O.G. nr.
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură; O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor cultural.
Sistemul de finanțare instituit prin actele normative menționate mai sus are la baza prevederile
Regulamentului financiar CE nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 aplicabil bugetului general al
Comunităților Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 288 din 16 septembrie 2002.
Obstacolele în calea contractării la nivelul finanțatorilor din România identificate în cadrul unor discuții de
grup tematic au fost grupate pe trei niveluri – obstacole legislative, administrative si culturale.
Având în vedere importanta asigurării unui mecanism transparent, predictibil, accesibil, coerent, flexibil și
eficient de susținere din fonduri publice a proiectelor aveți în vedere susținerea următoarelor aspecte:
A. De modificare a legislaslației în sensul :
 Acordării posibilității de transmitere și electronic a propunerilor de finantare cu toate anexele în toate
structurile finanțatoare
 Acordarea posibilității de finanțare a proiectelor cu o durata de implementare între 3 luni si 24 de luni
(buget multianual)
 Introducerea în mod explicit a categoriile de cheltuieli ineligibile.
 Introducerea de cheltuieli administrative (dezvoltarea capacității administrative a ong-ului) pană in maxim
15% din valoarea finanțării
 Introducerea de cheltuieli resurse umane (grup țintă/echipă proiect) pană in maxim 25 % din valoarea
finanțării
 Introducerea de cheltuieli specifice de consultanță (juridic, audit, contabilitate, achiziții ) pană in maxim 5 %
din valoarea finanțării
B. Unificarea legislației în vigoare în sensul:
Unificării și simplificării legislației în privința susținerii din fonduri publice a proiectelor locale/județene/naționale.
 Introducerea unui formular unic de acordarea a finanțării și a unei grile de evaluare unice, detaliate, cu
punctaj.
 Introducerea unui sistem unic accesare a fondurilor
 Introducereaa unui sistem unic de decontare și rambursare.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Probleme ale aplicării OMENCS nr 6156/22.12.2016
Vă supun atenției probleleme emiterii Ordinului de ministru (OM) cu numărul 6156 privind organizarea şi
desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, emis în data de 22.12.2016 , semnat de
ministrul Mircea Dumitru, care reia, în parte, prevederile OM nr. 4096, emis în data de 9.06.2016, semnat de
ministrul educaţiei, Adrian Curaj, şi abrogat prin OM nr. 4645/28.07.2016, semnat de prof. univ. dr. Mircea Dumitru,
în urma adresei Universităţii Babeș-Bolyai, a Universităţii Al. Ioan Cuza din Iaşi, precum şi a interpelării semnate de
mine cu nr de înregistrare nr. 9900/27.06.2016.
Ţin să vă precizez că prezentul ordin cu nr 6156/2016 poate crea un precedent periculos pentru imixtiunea
viitoare a unor foruri externe în cazul evaluării studenților de la alte specializări. Ca și în luna iunie a anului 2016,
când am întrebat ministrul de la acea vreme despre problemele emiterii Ordinului MENCS 4096/2016, vă prezint și
acum argumentele pentru anularea acestui act normativ (6156/2016), în rândurile de mai jos:
Calitatea actului de evaluare în domeniul RLS - sistemul Departamentuluie limbă, cultură şi civilizaţie
românească, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca de evaluare, incluzând teste
pe nivelurile Al, A2, Bl, B2, este în concordanţă cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi (CECR), şi a
fost supus anul trecut unui audit calitativ al Asociaţiei Testatorilor de Limbi din Europa (ALTE), cu scopul ca
Universitatea Babeş-Bolyai, alături de Institutul Cultural Român, să devină membri plini ai Asociaţiei. ALTE este
cea mai prestigioasă asociaţie internaţională de profil, printre membrii săi numărându-se instituţiile care oferă testele
Cambridge şi IELTS (engleză), Goethe-Zertifikat (germană), DALF (franceză), DELE (spaniolă) etc. trecut cu
succes.
Calitatea actului de predare şi a muncii de cercetare. Membrii acestui colectiv, specializat în predarea şi
evaluarea RLS şi dedicat misiunii promovării limbii române la cele mai înalte standarde, şi-au canalizat toate
resursele în acest sens, publicând numeroase articole şi volume. în plus, Facultatea de Litere a Universităţii BabeşBolyai oferă, începând cu anul universitar 2008-2009, primul modul de limba română ca limbă străină din ţară, de
trei semestre, la nivel master, ca şi prima specializare în domeniul RLS la nivel licenţă.
Starea de fapt în străinătate. In urma cercetărilor desfăşurate până în prezent, nu am identificat niciun stat în
care evaluarea studenţilor să se facă centralizat - monopolizat, am putea spune. In toate cazurile analizate de noi,
pregătirea şi evaluarea studenţilor intră în competenţa instituţiilor de învăţământ superior în care se desfăşoară anul
pregătitor.
Autonomia universitară. Anul pregătitor este un program academic. Ce fundament are decizia, fară precedent
în educaţia universitară din ţara noastră, ca studenţii din anul pregătitor să fie evaluaţi centralizat, de către o instituţie
care nici măcar nu este de învăţământ superior, atâta vreme cât legea educaţiei naţionale prevede organizarea
evaluării propriilor studenţi de către fiecare instituţie de învăţământ superior? De asemenea, pe ce temei s-a ales ca
organizator al procesului de evaluare a studenţilor din anul pregătitor această instituţie, cu atribuţii în special în
promovarea limbii române în afara graniţelor ţării, şi nu, bunăoară, Institutul Cultural Român sau Consorţiul
Universitaria, din care fac parte cele mai prestigioase universităţi din România? În condiţiile în care se pledează
pentru respectarea principiului autonomiei universitare, constituirea de către ILR Bucureşti a „registrului naţional de
evaluatori din care vor fi selectaţi membrii externi în comisiile de evaluare pentru examenul de finalizare a
programului” este total neavenită.
Chestiunea financiară-pentru acest proiect s-au găsit extrem de rapid bani de către Ministerul Educaţiei
Naţionale. Pentru câtă vreme însă?
Caracterul practic. Se presupune că aceste comisii, alcătuite Ia nivelul ILR, se vor deplasa în toate universităţile din
ţară care organizează anul pregătitor pentru a le evalua studenţii. Numărul semnificativ de universităţi ce organizează
anul pregătitor şi al studenţilor înşişi, ne determină să ne exprimăm rezervele în ceea ce priveşte încadrarea într-un
interval rezonabil de timp, în care să se asigure o evaluare de cea mai înaltă calitate. Intervalul relativ scurt rezervat
sesiunii de examinare (ce se suprapune adesea cu cel în care lectorii din străinătate trebuie să își administreze
propriile examene în instituțiile în care funcționează), ca şi numărul semnificativ de universităţi ce organizează anul
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pregătitor şi al studenţilor înşişi, ne determină să ne exprimăm rezervele în ceea ce priveşte încadrarea într-un
interval rezonabil de timp, în care să se asigure o evaluare de cea mai înaltă calitate.
Verificarea calității procesului de predare/evaluare într-o instituție de învățământ superior intră în
competența ARACIS, iar asigurarea calității se face de către fiecare instituție de învățământ superior în parte, ca în
cazul tuturor celorlalte programe academice.
Vă întreb, domnule Ministru, dacă veţi lua în considerare observaţiile asupra OM/6156/2016 aduse de către
Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii BabeşBolyai. Dacă răspunsul este pozitiv, veţi abroga acest act normativ pentru a readuce starea de normalitate cu privire
la evaluarea studenţilor străini din programul de an pregătitor organizat de universităţile româneşti?
Toate aceste considerații au rostul de a demonstra obstacolele de natură practică din parcursul procesului de
evaluare sugerat prin Ordinul de ministru în chestiune. Chiar dacă toate aceste probleme de natură practică și-ar găsi
o rezolvare, reafirmăm cu tărie faptul că organizarea unui examen de finalizare a anului pregătitor de către orice altă
instituție cu excepția universității care desfășoară acest program încalcă grav autonomia universitară și este, din
punctul nostru de vedere inacceptabil.
Vă întreb, domnule ministru, dacă veţi lua toate măsurile necesare pentru abrogarea acestui ordin, astfel încât
să nu fie afectată capacitatea de decizie a universităţilor cu privire la propriile programe universitare şi să fie
restabilită starea de normalitate a evaluării studenţilor străini din programul de an pregătitor organizat de
universităţile româneşti.
Vă solicit răspuns în scris şi oral la această problemă.
Deputat
Adrian Oros
***

Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Finanţarea activităţii structurilor sportive locale
Stimate Domnule ministru,
Vă aduc în atenţia dvs. problema finanţării activităţii structurilor sportive locale. Astfel, prin Legea nr.
171/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 480/2015 s-a modificat lit. b) al art. 181 din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000 şi se prevede că: “finanţarea activităţii structurilor sportive locale constituite ca structuri
nonprofit în condiţiile legii, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale,
organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, în baza
contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare
de competiţii şi evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanţate toate tipurile de cheltuieli aferente
contractelor şi programelor sportive, inclusiv cele de natură salarială.”
Totuşi de la data modificării şi până în prezent nu a fost elaborat nici un act normativ prin care să se
stabilească modalitatea de decontare şi nici sumele maxime de referinţă care pot fi decontate conform articolului mai
sus menţionat, lăsându-se posibilitatea interpretării şi ulterior sancţionării de către organele de control.
Vă mai menţionez că Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, nu a fost modificată pentru a fi pusă în concordanţă cu
prevederile Legii nr. 171/2015.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă întreb, domnule ministru, dacă găsiţi oportună reglementarea prin
elaborarea unui nou act normativ care să completeze Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, astfel încât sumele

21

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 2 - 2017
Săptămâna 13 – 19 februarie 2017
să poată fi repartizate din bugetul local, prin hotărâre de consiliu local/consiliu judeţean, pentru finanţarea
activităţilor prevăzute la art. 18^1 din Legea nr. 69/2000, şi să poată fi solicitate atât de structurile sportive de drept
public cât şi de cele de drept privat, în temeiul unei adrese motivate, fiind cuprinse distinct în bugetul autorităţilor
administraţiei publice centrale sau locale, după caz, la titlul „Transferuri”, în limita bugetului alocat. Sumele se vor
vira către structurile sportive după semnarea unui contract de finanţare, în temeiul cheltuielilor aduse la decont, cu
condiţia să nu existe o dublă decontare a aceleiaşi cheltuieli. Procedura de atribuire a contractului de finanţare să fie
cea stabilită prin Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general. Finanţarea să se acorde numai pentru cheltuielile care au fost contractate în
perioada ulterioară aprobării prin hotărâre de consiliu local/consiliul judeţean şi după semnarea contractului de
finanţare.
Aceste modificări sunt necesare pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă sportul românesc şi
pentru clarificarea părţii de finanţare a activităţii structurilor sportive locale.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Cristinel Romanescu
***
Adresată doamnei Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Clarificări cu privire la subvențiile acordate asociațiilor și fundațiilor bihorene pe Legea nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor și fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează și
administrează unităţi de asistenţă socială
Stimată doamnă ministru,
După cum știm, sectorul ONG este un partener de nădejde al sectorului public, în furnizarea de servicii
sociale de calitate. Gradul de maturitate la care au ajuns aceste organizații, profesionalismul, dedicarea personalului
și flexibilitatea de care dau dovadă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor, le recomandă pentru a
colabora cu autoritățile locale și județene, în vederea rezolvării problemelor pe care unii cetățeni le au. Organizațiile
autorizate și-au acreditat diverse servicii sociale și pe lângă sprijinul financiar pe care-l primesc de la stat prin
intermediul subvențiilor, fac eforturi deosebite să suplimenteze aceste venituri cu alte donații și sponsorizări,
conform prevederilor legale.
Legea nr 34/1998 este instrumentul prin care, statul poate acorda asociațiilor și fundațiilor, subvenții de la
bugetul de stat, domeniile, liniiile directoare și cuantumul sumelor, fiind reglementate prin normele de aplicare ale
legii și actualizate în mod periodic.
Stimată doamnă ministru, câteva organizații din județul Bihor care dețin centre de plasament, cămine de
bătrâni, centre de zi, cantină socială, sau care oferă servicii pentru persoane cu dizabilităţi m-au rugat să vă solicit
clarificări în următoarea problemă.
În 29 decembrie 2016, prin Ordinul de ministru nr. 2324, ministrul Dragoș Pîslaru, aproba lista organizațiilor
care au solicitat subvenții, precum și punctajul obținut de fiecare. Pe această listă, se regăsește un număr de
11organizații din județul Bihor cu 15 servicii sociale. După instalarea noului Guvern, bugetul pe 2017 nefiind încă
aprobat, în ianuarie și februarie ați aprobat prin ordin de ministru, lunar, liste cu organizațiile beneficiare de
subvenții, dar de această dată, pe listă se regăsesc doar 5 organizații din județul Bihor cu 8 servicii, conform ordinului
109/31.01.2017.
Având în vedere că bugetul României a fost între timp votat și că cel al Ministerului Muncii și Justiției
Sociale este cel mai generos dintre toate bugetele, vă întreb doamnă ministru, dacă veți reveni la lista inițială din
decembrie și veți acorda subvenții tuturor celor 11 organizații bihorene. Vă aduc la cunoștință faptul că eventuala
respingere a solicitărilor lor, le va duce pe unele în imposibilitatea de a-și continua activitatea în același mod,
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obligându-le fie să-și restrângă drastic activitatea, fie să o înceteze complet. Sperăm că nu se va ajunge la această
situație, în condițiile în care toate aceste organizații și-au demonstrat eficacitatea de-a lungul anilor și oferă servicii
de calitate beneficiarilor lor. În condițiile în care unele dintre ele și-ar înceta activitatea, statul ar trebui să ofere
serviciile sociale beneficiarilor acestora, ceea ce ar duce la creșterea costurilor sociale, nu neapărat corelată cu
creșterea calității serviciilor.
Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră în scris și îmi exprim nădejdea ca cele 11 organizații bihorene
care și-au planificat activitatea bazându-se pe subvențiile de la minister, să le și primească, pentru a putea onora în
continuare nevoile beneficiarilor lor.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Adresată domnului Teodor Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe
Nevoia existenţei unui plan strategic/strategie de politică externă
Stimate domnule ministru,
Procesul reaşezării internaţionale în contextul fenomenului accelerat al globalizării generează schimbări
profunde la toate nivelurile: social, politic, economic, militar, informaţional. etc. Schimbarea raporturilor între marii
actori internaţionali îşi găseşte ecou în evoluţia pe plan internaţional a celor naţionali. Paradigmele de politică şi
securitate determină o recalibrare a obiectivelor fiecărui stat în raport cu propriile obiective naţionale.
În acest sens, un rol important în promovarea intereselor naţionale şi în atingerea obiectivelor propuse îl are o
politică externă fundamentată pe coerenţă, consecvenţă, transparenţă, loialitate. Realităţile geopolitice şi
geostrategice în care se află România, ţară cu triplă frontieră (naţională, a N.A.T.O. şi a U.E.), sunt motivele pentru
care statul român are nevoie să-şi redefinească poziţiile în calitate de actor politic cu resepectarea angajamentelor în
cadrul structurilor euroatlantice şi europene.
Ministerul Afacerilor Externe are mandatul de a asigura îndeplinirea politicii externe a statului român în
concordanţă cu interesele naţionale, iar una dintre funcţiile sale este funcţia de strategie, prin care transpune în
practică elementele din Programele de guvernare care ţin de competenţele sale. Conform Ministerului Afacerilor
Externe, pentru anul 2016 a existat un program strategic care definea priorităţile strategice ale ţării în domeniul său
de activitate, priorităţi strategice care, conform documentului, au fost finalizate în 2016.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1.Are Ministerul Afacerilor Externe în curs de elaborare un plan strategic/strategie durabil/ă şi
comprehensiv/ă care să definească priorităţile strategice ale României în proximitatea exercitării Preşedinţiei
Consiliului U.E. în anul 2019?
2.Dacă da, pe agenda viitorului plan strategic/strategie sunt înscrise demersuri strategice pentru celebrarea
Centenarului Marii Uniri de la 1918?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Necesitatea amenajărilor hidrotehnice a râului Bistriţa pe sectoarele Borca – Poiana Teiului
şi Vatra – Dornei – Borca din judeţul Neamţ
Stimate domnule ministru,
În fiecare an asistăm, indiferent de perioadă, la fenomene naturale normale sau extreme care afectează
deopotrivă populaţia civilă şi bunurile materiale ale acesteia şi ale statului: case, drumuri, poduri, terenuri agricole,
reţele de alimentare cu apă etc. Pierderile materiale şi drama prin care trece acea parte a populaţiei coroborate uneori
cu pierderi de vieţi omeneşti au devenit o componentă a vieţii cotidiene.
Zona istorică a Moldovei a devenit cea mai afectată zonă geografică a României de calamităţi naturale. Cu
un relief şi condiţii climatice diversificate, populaţia civilă este supusă, indiferent de anotimp, fenomenelor naturale
negative. În această categorie se înscrie şi fenomenul de zăpor, prin care sloiurile de gheaţă care se formează datorită
variaţiilor de temperaturi (îngheţ – dezgheţ) cu preponderenţă pe secţiunile mai înguste de scurgere sau la coturile
râurilor, care provoacă inundaţii.
Exemplul comunei Borca este elocvent pentru modul cum fenomenele naturale perturbă bunul mers al
societăţii. Străbătută pe o distanţă de 10 km de râul Bistriţa, Borca a cunoscut de nenumărate ori efectul negativ al
fenomenelor naturale, cel mai frecvent fiind cel de zăpor.
Unul dintre domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor este Managementul
Apelor. În acest sens, construcţiile hidrotehnice sunt o condiţie sine qua non, atât pentru folosirea resurselor de apă în
diferite scopuri, cât şi pentru combaterea sau atenuarea efectelor distructive ale apei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt priorităţile Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în amenajările hidrotehnice la nivel de ţară?
2. Consideră Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor necesară dezvoltarea unui proietc/plan pentru
amenajarea hidrotehnică a râului Bistriţa în dreptul localităţii Borca?
3. Dacă da, când este planificată începerea unei astfel de construcţii?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
Societățile Antreprenoriale Studențești
Stimate domnule ministru,
Potrivit articolului 9 din proiectul de Ordin privind organizarea şi funcţionarea de Societăți Antreprenoriale
Studențești (SAS) în sistemul de învăţământ superior din România, fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată
va elabora propria metodologie de aplicare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale SAS.
La o simplă lectură a acestui text, se constată că abordarea propusă nu ia în considerare nici faptul că în
România există orașe cu mai multe universități, și nici faptul că același om de afaceri ar putea colabora cu mai mult
de o universitate, din același oraș ori din orașe diferite. Astfel, norma propusă conduce la situația descurajantă în
care o companie care face același lucru în două sau mai multe universități sau orașe va trebui să lucreze pe o
multitudine de metodologii diferite.
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Domnule ministru, având în vedere faptul că pentru a corela efectiv mediul universitar cu cel de afaceri, cel
mai ușor de accesat ar trebui să fie capitalul (finanțarea) de la nivel local, de ce nu ați optat pentru adoptarea unei
metodologii universale, pe care să o elaboreze Ministerul Educației în parteneriat cu mediul universitar, și care
ulterior să fie însușită la nivel național?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Sorin Dan Moldovan
***

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Autostrada Craiova-Piteşti
Stimate domnule ministru,
Vin în atenţia domniei voastre cu o serie de întrebări referitoare la planul pentru anul 2017 al îndeplinirii
obiectivului Autostrada Craiova-Piteşti, asumat inclusive prin programul PSD de guvernare.
În prezent, exista o procedură care se desfasoara prin e-licitatie, pentru actualizarea studiului de fezabilitate
pentru Autostrada Craiova-Pitesti a carei termen de depunere a ofertelor este a doua oara prelungit. Suma prevazută
in buget este de 19 milioane lei, dar conform fisei de date a licitaţiei, valoarea estimată era de 39 milioane lei.
În Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, având codul obiectiv 1188 apare un drum expres CraiovaPitesti care are alocată suma de 161 mii lei (aprox. 35 000 euro), din totalul de 3.872.041 mii lei.
În aceste condiții, vă rugăm să ne transmiteți punctual răspunsurile la următoarele legitime întrebări:
1. Craiova-Pitești va fi drum expres au autostradă?
2. Dacă devine drum expres ce se întâmplă cu actualizarea studiului de fezabilitate, procedură aflată în
derulare pe www.e-licitație.ro? Va fi aceasta anulată? Din nou?
3. De ce s-a ales schimbarea acestui proiect? Motivație tehnică sau politică?
4. Care este valoarea estimată a proiectului de drum expres, ținând cont de faptul că ar trebui să fie
considerabil mai mică decât cea a autostrăzii?
5. Ce se întâmplă cu centurile ocolitoare Slatina și Balș?
6. Care este calendarul actualizat și asumat de instituția dumneavostră cu privire la acest obiectiv? (vă rog
termene)
7. Care este suma prevăzută de bugetul dvs pentru realizarea acestui obiectiv pentru anul în curs? De ce apar
două obiective pentru aceeași investiție?
8. Ce măsuri ați luat pentru informarea operatorilor economici interesați de participarea la procedura de
licitație existent în condițiile în care nu este clar care obiectiv va fi îndeplinit și când?
Vă întreb, domnule ministru, să ne lămuriţi cu răspunsurile la aceste întrebări și cu orice alte informații
relevante legate de realizarea acestei rețele de infrastructură care va lega Piteştiul de Craiova, care ar putea să
dezvolte infrastructura si economia regiunii, să consolideze investitia Ford-ului in zonă, să atragă noi investiţii şi sa
dea o gura de oxigen comunităţii noastre.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Stroe Ionuţ
***
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Adresată domnului Şerban Constantin Valeca, ministrul Cercetării şi Inovării
Modalitatea de funcţionare a consiliilor consultative ale MCI
Stimate domnule ministru,
Am aflat din mai multe surse online că Ministerul Cercetării şi Inovării intenţionează sa schimbe
componenţa, atribuţiile si modalitatea de funcţionare a consiliilor consultative (Colegiul Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare și Inovare – CCCDI, Consiliul Național al Cercetării Științifice - CNCS, Consiliul Național de
Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – CNECSDTI, Consiliului National pentru Inovare
si Antreprenoriat - CNIA) de abia constituite acum câteva luni, în urma unor ample procese de consultare a
comunităţii ştiinţifice din ţară şi diaspora, derulate respectându-se principiile transparenţei, meritocraţiei şi al
integrităţii. Se cunoaşte bine faptul că rolul acestor consilii este esenţial in acest moment, într-o perioadă in care
activitatea de cercetare si comunitatea ştiinţifică se confruntă cu multiple probleme ce ţin nu doar de finanţare, dar si
de alinierea la practicile comunităţii internaţionale, iar membrii acestora, recent aleşi, reprezinta elite ale cercetării
internaţionale.
Iniţiativa ministerului de a reorganiza organismele consultative a îngrijorat mediul academic şi pe rectorii celor mai
mari universităţi din ţară, avertizând ca modificările ar putea anula eforturile de recredibilizare si de consolidare a
comunităţii ştiiţifice româneşti. Ca şi sistemul de educaţie, cercetarea are nevoie de coerenţă si predictibilitate.
Domnule ministru, vă întreb care sunt modificările pe care le aveţi în vedere pentru fiecare consiliu
consultativ? Veți supune modificările propuse consultării publice? Care sunt motivele pentru care consideraţi
necesară această reorganizare, având în vedere că aceste consilii au trecut deja printr-un proces similar, transparent,
pe parcursul anului 2016? Vă rog să detaliaţi cum veţi “impune reglementări suplimentare care să redea cercetării
tehnologice si inovării, rolul de partener al mediului economic, să mărească absorbtia fondurilor europene, fără a
diminua în nici un fel importanța cercetării fundamentale.”
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Clarificări privind proiectele de infrastructură sportivă
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare, la capitolul investiţii în infrastructura sportivă, este prevazută construcţia a două
Săli polivalente, de 10-15000 de locuri.
Doresc să îmi precizaţi care sunt locaţiile pentru cele două săli de sport şi dacă sunt prevăzute alocări
financiare din bugetul pentru anul 2017 pentru demararea acestor obiective de investiţii.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
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Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Soluţii privind criza vaccinurilor
Stimate domnule ministru,
În ultimii 5 ani România se confruntă cu periodicitate cu lipsa vaccinurilor, un fenomen care pune în pericol
viaţa bebeluşilor, a bolnavilor, a familiilor, conducând periodic la decese sau focare de rujeolă, hepatită, etc. În timp
ce mii de mame şi copii aşteaptă o şansă la viaţă, lipsa vaccinurilor a condus la modificarea schemei de imunizare în
rândul bebeluşilor la începutul anului 2017, o măsură care doar amână şi agraveaza problema.
Vă solicit să îmi prezentaţi strategia Ministerului Sănătăţii pentru a acoperi şi a achiziţiona din timp acest
necesar de seruri şi vaccinuri, deoarece soluţia tardivă a Ministerului Sănătăţii de a achiziţiona în regim de urgenţă
unele vaccinuri nu este productivă şi eficientă.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Măsuri privind reducerea cazurilor de dopaj în sportul românesc
Stimate domnule ministru,
În ultimul raport al Agenţiei Naţionale Anti-Doping , în anul 2016 s-au înregistrat cu 40% mai multe cazuri
de dopaj în randul sportivilor români faţă de anul 2012, o statistică alarmantă având în vedere rezultatele
dezastruoase înregistrate de sportivii români atât la Olimpiadă, cât şi la competiţiile internaţionale.
Vă rog să îmi comunicaţi care este poziţia Ministerului Tineretului şi Sportului în această speţă şi care este
strategia ministerului pentru a reduce dopajul în sportul românesc şi de a creşte calitatea sportivilor ce reprezintă
România în competiţiile internaţionale.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată domnului Augustin Jianu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaţionale
Protecţia utilizatorilor de internet din România
Stimate domnule ministru,
Conform statisticilor la nivel european şi al companiilor din domeniul protecţiei cibernetice, românii sunt cei
mai expuşi cetăţeni din UE în materie de furt al datelor cu caracter personal. Lipsa cunoştintelor în materie de
securitate cibernetică, nerestricţionarea profilelor pe reţelele sociale, acceptul de a împărtăşi informaţii personale în
diverse aplicaţii sau site+uri sunt doar câteva din cauzele care îi fac pe români cei mai vulnerabili europeni din
mediul online, victime ale furturilor bancare sau ale şantajului.
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Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în România sunt aproximativ 10 milioane de utilizatori de
internet, iar 65% din gospodării au acces la rețeaua de internet de acasă.
Vă solicit să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale
le poate implementa în rândul utilizatorilor de internet pentru a creşste gradul de conştientizare a riscurilor la care se
expun.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Situaţia Institutului Cantacuzino
Stimate domnule ministru,
Începând cu anul 2009 Institutul Cantacuzino, unul din cei mai mari şi respectaţi producători de seruri
imunologice la nivel mondial, a traversat o perioadă dificilă, acumulând datorii uriaşe, fiind transferat pe rând în
curtea Ministerului Educaţiei, apoi revenind în subordinea Ministerului Sănătăţii. În iunie 2015, guvernul a adoptat
prin Ordonanţă de Urgenţă cadrul legal de finanțare în 2015 a Institutului Cantacuzino din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului cu o sumă „necesară și suficientă”, pentru acoperirea datoriilor către stat, către
furnizori, dar și pentru funcționarea Institutului până la sfârșitul acelui an. Totodată, la sfârşitul anului 2016,
ministrul Vlad Voiculescu a anunţat că Institutul Cantacuzino a trecut la Ministerul Sănătăţii şi va fi reluată producţia
de seruri şi vaccinuri.
Doresc să îmi comunicaţi care este situaţia actuală a Institutului Cantacuzino, care sunt serurile şi vaccinurile
produse în România şi ce se întâmplă cu filiala Iaşi a institutului, o filială cu tradiţie în domeniul cercetării medicale.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Costel Alexe
***
Adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor
Stadiul implementării programului naţional privind perdelele forestiere de protecţie
Stimată doamnă ministru,
Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind
perdelele forestiere de protecţie se estima că necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi
drumurilor naţionale este de 1.752,352 km.
Doresc să îmi precizaţi care sunt suprafeţele unde s-au plantat perdele forestiere de protecţie şi când estimaţi
că acest necesar va fi acoperit.
De asemenea vă rog sa îmi comunicaţi care sunt drumurile naţionale de pe raza judeţului Iaşi care vor avea
perdele forestiere şi care este stadiul plantărilor.
Solicit răspuns scris.
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Deputat
Costel Alexe
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Subfinanţarea Asistenței Medicale Primare (AMP)
Stimate domnule ministru,
Vă aduc în atenţie problema subfinanţării Asistenţei Medicale Primare. Din statisticile oficiale ale CNAS
rezultă că medicina primară acordă 70-80% din serviciile medicale din sistem, deși finanțarea actuală a acesteia este
de sub 6% din FNUASS total. Medicina de familie poate rezolva prompt si economic toate nevoile medicale uzuale
ale populaţiei, este accesibilă si bine reprezentată în aproape toate zonele ţării.
Asistența medicală primară este şi trebuie să fie primul bastion în slujba sănătăţii oamenilor. Studiile
internaţionale, în special raportul Organizației Mondiale a Sănătății 2008 World Health Report “Asistența medicală
primară – Acum mai mult ca niciodată!” (http://www.who.int/whr/2008/en/) au arătat de mult că ţările cu o asistență
medicală primară (medicină de familie) bine dezvoltată, au o populaţie mai sănătoasă, mai puţine internări fără rost, o
cheltuire mai eficientă a banilor din sistem. Studiile făcute pentru sistemul medical românesc de Banca Mondială,
NICE (https://www.nice.org.uk/ ), au arătat necesitatea imperioasă de dezvoltare şi finanţare a asistenţei medicale
primare.
Procentul alocat medicinei de familie în România este mult subdimensionat, în contrast cu celelalte țări
europene unde acesta este de minim 9 - 14% din sumele totale alocate sănătăţii. În 2016, datorită creşterii exclusive a
finanţării segmentului spitalicesc, procentul era de sub 6% din FNUASS total, cel mai mic din anul 2008 până în
prezent.
Vă menţionez că veniturile unui cabinet nu permit unui medic primar cu mai puţin 1.200 asiguraţi pe listă,
să aibă un venit personal la nivelul gradului profesional din sistemul bugetar, in condiţiile obligaţiei de a avea o
asistentă plătita cu salariul minim din grilă.
Pentru a echilibra majorările din sistemul de sănătate echitabil si pentru segmentul de medicină primară este
necesară o alocare din buget catre fondul naţional de asigurări de sănătate (FNUASS) de 1,8 miliarde lei. Ponderea
cabinetelor de MF cu sub 1800 asiguraţi inscrisi (exact optimul stabilit de CNAS pentru o activitate de calitate) este
de aprox 63% din numărul total de cabinete, iar a celor cu sub 2.200 asigurati, de aprox 86% (raport CNAS 2014).
Aceste cheltuieli de funcţionare ale cabinetului nu au in vedere si taxele si impozitele pe care medicul trebuie sa le
plătească din venitul său.
Am depus un amendament la Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2017, prin care propuneam alocarea
sumei 1,8 miliarde lei pentru creșterea finanțării Asistenţei medicale primare, dar a fost respins.
Având în vedere că şi medicii de familie oferă servicii medicale tot în cadrul serviciilor publice de sănătate,
vă întreb domnule ministru, cum veţi rezolva practic problema subfinanţării Asistenţei Medicale Primare, pentru că
este responsabilitatea dvs de a crea un echilibru echitabil și pentru acest segment din sistemul de sănătăte.
Pe termen lung, nefinanțarea AMP va afecta negativ starea de sănătate a populației, va crește efortul bugetar
alocat Sănătății. De asemenea, subfinanțarea AMP a transformat specialitatea de medic de familie neatractivă pentru
tinerii medici rezidenți care nu mai accesează acest segment, ceea ce va duce la dispariția profesiei în următorii zece
ani; în mediul rural mai ales, media de vârstă a medicilor se apropie de vârsta pensionării, iar migrarea medicilor de
familie este un fenomen îngrijorător.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Antoneta Ioniţă
***
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Adresată domnului Sorin Grindeanu, prim-ministrul României
Spitalul Regional Craiova
Vă aduc în atenţie problema construirii Spitalului Regional Craiova. În campania electorală din noiembrie
2016, PSD promitea 8 spitale regionale, în lumina Proiectului de Buget pe anul 2017, pare că nici măcar cele 3
(Craiova, Iaşi, Cluj) care sunt într-o fază ceva mai avansată nu au prea mari şanse să fie demarate anul acesta. Este
adevărat că nu primesc niciun leu prin bugetul de stat, dar prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, România
are alocate peste 325 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de asistenţă medicală, iar
aproape jumătate din suma alocată sănătăţii este destinată construirii şi dotării cu aparatură medicală necesară a celor
trei spitale regionale, care urmează să furnizeze servicii medicale complexe. Cifrele sunt publice pe portalul
ec.europa.eu, reprezentanţa în România a Comisiei Europene. Există şi un acord (de împrumut) cu BEI care trebuie
folosit pentru a fi desemnat consultantul care să redacteze documentațiile necesare demarării procedurilor de licitație.
Această unitate medicală este esenţială nu doar pentru municipiul Craiova ci şi pentru regiune. Nu doar
social, spitalul fiind menit să asigure cetăţenilor din această regiune servicii medicale de calitate, comparabile cu cele
oferite de către furnizorii de servicii medicale din statele membre ale Uniunii Europene, dar şi din punct de vedere
economic, fiind o investiţie publică mare, al locurilor de muncă care se creează şi nu în ultimul rând al beneficiilor în
educatie, fiind vorba despre un spital regional universitar.
Vă întreb, domnule prim-ministru, ce termen este previzionat pentru demararea procedurilor de achiziție
public pentru realizarea obiectivului Spitalul Regional Craiova, având în vedere că amplasamentul acestuia este
stabilit între strada „Teilor” şi Centura de Nord a Craiovei, prin trecerea, prin HG existent deja, a unui teren de 10
hectare, din proprietatea Ministerului Apărării în cea a Ministerului Sănătăţii?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Stroe Ionuţ
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Implementarea catalogului electronic
Stimate domnule ministru,
Introducerea catalogului electronic în unitățile de învățământ este una dintre modalitățile de îmbunătățire a
comunicării școală-părinți-elevi.
Accesul rapid şi facil la situaţia şcolară, vizualizarea informațiilor legate de activitatea elevului, posibilitatea
de a contacta profesorii elevului și de a fi contactat direct de către aceștia contribuie la creșterea nivelului de
implicare în educație.
Având în vedere că implementarea catalogului electronic este una din măsurile cuprinse în Programul de
guvernare 2017-2020, vă întreb, domnule ministru, în câte unități de învățământ din București este implementat
catalogul electronic în prezent și câte vor beneficia de acest sistem până la sfârșitul anului școlar 2016-2017?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Eugen Nicolăescu
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