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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 6 – 10 martie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 6 martie
Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole luni, 6 martie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 16 /2017);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (PLx 667/2015) - lege organică;
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 11/2017) - lege organică;
4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe (Pl-x 130/2017) - lege organică;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea
cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de
vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii
şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România (PL-x 120/2017) - lege
ordinară;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene

pentru

perioada

de

programare

2014-2020

(PL-x 121/2017) - lege ordinară;
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri
pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa,
str.Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 (PL-x 118/2017) - lege
organică.
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Proiectele de lege menționate vor fi supuse procedurii votului final în ședința plenară de marți, 7 martie.
În ceea ce privește proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2016
pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018
a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza
planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri (PL-x 324/2016) - lege ordinară, acesta a fost retrimis Comisiei
pentru muncă în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Ședința Camerei Deputaților de marți, 7 martie

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final marți, 7 martie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor
nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH
CD 16 /2017) – 248 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de
funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe (PH CD 17 /2017) – 256 voturi pentru, 2 abțineri.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016
privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea
exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România (PL-x
120/2017) – lege ordinară – 267 voturi pentru, 2 împotrivă.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 121/2017) – lege ordinară
– 266 voturi pentru, 1 abținere.
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru
aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana” – Olanda (PL-x
433/2016) – lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 împotrivă.
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2016 pentru
modificarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea
arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri
fiscal-bugetare (PL-x 59/2017) – lege ordinară – 270 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (PL-x
144/2016) – lege ordinară – 270 voturi pentru.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind
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înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (PL-x 432/2016) – lege ordinară – 269 voturi pentru, 2
abțineri.
9. Proiectul de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (PL-x 437/2016) – lege ordinară – 273 voturi pentru, 1
împotrivă.
10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale (PL-x 667/2015) – lege organică – 277 voturi pentru.
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 11/2017) – lege organică – 276
voturi pentru.
12. Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr. 1/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe (Pl-x 130/2017) – lege organică – 273 voturi
pentru, 1 abținere.
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016
privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în
municipiul Bistriţa, str. Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 (PL-x
118/2017) – lege organică – 279 voturi pentru.
14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare (Pl-x 489/2016) – lege organică – 278 voturi pentru, 1 abținere.
Tot prin vot final au fost adoptate un număr de 7 propuneri legislative (5 ordinare, 2 organice), pentru care au
fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond
un număr de 4 proiecte de lege, în vederea unei noi analize și redactării de rapoarte suplimentare:
1. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PLx 244/2011) - lege ordinară.
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) lege ordinară.
3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 295/2016) - lege
ordinară.
4. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a
cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016) - lege organică.
În aceeași zi a fost prezentată Camerei Deputaților Declarația Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei
și bărbați, cu prilejul sărbătoririi zilei de 8 martie.
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Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 8 martie

Parlamentul României a adoptat, miercuri, 8 martie, propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Pl-x 148/2017, L31/2017) - lege organică, cu 275 voturi pentru
şi 22 de abţineri. Practic, completarea vizează o derogare de la Codul Penal, în sensul în care nu mai reprezintă
conflict de interese angajarea la cabinetele parlamentare a persoanelor cu care parlamentarii au lucrat în ultimii cinci
ani.
In aceeaşi zi, deputaţii şi senatorii au adoptat, în şedinţa comună (203 voturi pentru, 94 împotrivă), o
Declaraţie care subliniază că Legislativul se angajează să servească exclusiv naţiunea pe care o reprezintă. Prin
această Declaraţie, Parlamentul îşi reafirmă supremaţia politică faţă de toate celelalte instituţii publice şi se arată
decis să-şi exercite cele trei funcţii fundamentale ce îi revin prin Constituţie: funcţia reprezentativă, funcţia
legislativă şi funcţia de alegere şi control a Executivului. Proiectul Declaraţiei a fost propus de preşedintele
Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. La dezbaterea textului supus adoptării au participat: Cătălin Predoiu (deputat,
Grupul parlamentar al PNL), Traian Băsescu (senator, Grupul parlamentar al PMP), Vlad Alexandrescu (senator,
Grupul parlamentar al USR), Marton Arpad (deputat, Grupul parlamentar al UDMR), Eugen Nicolicea (deputat,
Grupul parlamentar al PSD), Varujan Pambuccian (deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Călin
Popescu Tăriceanu (senator, Grupul parlamentar al ALDE). Grupurile parlamentare ale PNL, PMP şi USR au votat
împotriva adoptării Declaraţiei.
In cadrul aceleiaşi şedinţe comune, au fost operate modificări în componenţa unor delegaţii ale Parlamentului
României la organizaţiile parlamentare europene şi internaţionale.
Domnul senator Şerban Nicolae a depus jurământul de credinţă în calitatea domniei sale de membru al
Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii
Serviciului de Informaţii Externe.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 10 martie 2017)

Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– 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

947
793
6
148
192
173

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

188
16
29
8
135
1
1
2
753
119
617
14
3
6
9
8
1

Cele 188 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
40 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
18 proiecte de legi
148 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 11 legi, dintre care 3 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 6 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, 6 şi marţi, 7 martie 2017
Şedinţa comună din ziua de miercuri, 8 martie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

120
118

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
22

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate
din care: - la Senat

18
20
2

- la promulgare

11

- respinse definitiv

7

- la vot final
Retrimise la comisii

2
5

▪ Cele 20 iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
11 propuneri legislative
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 6 – 10 martie 2017)

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 667/2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale

2.

PL-x 120/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind
instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea
exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13
noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care
studiază în România

3.

PL-x 121/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

4.

PL-x 118/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2016 privind
unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în
municipiul Bistriţa, str.Arţarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016

5.

PL-x 433/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plăţii
contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda

6.

PL-x 59/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea
art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea
arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor
măsuri fiscal-bugetare

7.

PL-x 144/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

8.

PL-x 432/2016 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea
Institutului Naţional de Administraţie

9.

Pl-x 489/2016 - Lege pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare

10.

PL-x 437/2016 - Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 11/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

2.

Pl-x 130/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr. 1/1998
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat:
1.

Pl-x 285/2014 - Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din
domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a
autorităţilor administraţiei publice locale

2.

Pl-x 412/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora,
precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului
Afacerilor Externe pentru această activitate

3.

Pl-x 197/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului

4.

PL-x 831/2015 - Proiect de Lege privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic

5.

Pl-x 151/2016 - Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

6.

Pl-x 157/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

7.

PL-x 832/2015 - Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006
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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 10 martie 2017 )
I. În perioada 6 – 10 martie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 48 avize.
Cele 27 rapoarte depuse sunt:
11
16

 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere
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:

6
1
20
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă
La comisii se află în prezent 616 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 88 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 124 de rapoarte, din care:
Rapoarte

În anul
2017
110



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare

8



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

6

TOTAL

124
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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 6 - 10 martie 2017
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.274/2016

PLx.481/2014

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 30 parlam.
aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe adoptat de
termen lung – raport comun cu comisia pentru muncă
Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(92/R din 07.03.2017)

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral
de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul
Guvern
Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a
adoptat de
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în
Senat
proprietatea privată a judeţului Timiş – raport comun cu comisia
pentru industrii

28.02.2017

Raport de respingere
(26/RS din 07.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri 15 parlam.
de stimulare a cumpărărilor – raport comun cu comisia pentru respinsă
de Senat
industrii

01.03.2017

Raport de respingere
(94/R din 07.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din
Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2017

Raport de respingere
(103/R din 09.03.2017)

Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2017

Raport de respingere
(104/R din 09.03.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.704/2015

Plx.337/2016

Plx.346/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

4

5

6

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.291 din
Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare

1 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2017

Raport de respingere
(105/R din 09.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului
Fiscal

2 parlam.
respinsă
de Senat

08.03.2017

Raport de respingere
(106/R din 09.03.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui
ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a
Uraniului - S.A.

Guvern
adoptat de
Senat

08.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(110/R din 09.03.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.308/2013

Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de
Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-S.A

3 parlam.
respinsă
de Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(93/R din 07.03.2017)

Plx.704/2015

Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri
de stimulare a cumpărărilor – raport comun cu comisia pentru buget

15 parlam.
respinsă
de Senat

22.02.2017

Raport de respingere
(94/R din 07.03.2017)

Proiect de Lege privind raspunderea diriginţilor de şantier şi a 25 parlam.
comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente adoptat de
acestora
Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(95/R din 07.03.2017)

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral
de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul
Guvern
Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a
adoptat de
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în
Senat
proprietatea privată a judeţului Timiş – raport comun cu comisia
economică

22.02.2017

Raport de respingere
(26/RS din 07.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.354/2016

Plx.382/2016

PLx.111/2017

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.98/2017

PLx.481/2014

IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLx.109/2017

Guvern
adoptat de
Senat

07.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(102/R din 09.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016
Guvern
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a adoptat de
deşeurilor de origine animală
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(91/R din 06.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 15 parlam.
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru administrație

15.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(104/RS din
06.03.2017)

Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii şi a 13 parlam.
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru mediu

28.12.2016

Raport de respingere
(100/R din 08.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(104/RS din
06.03.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(98/R din 07.03.2017)

Guvern

07.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(101/R din 08.03.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.462/2016

PLx.99/2015

PLx.211/2015

Denumirea proiectului

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.99/2015

PLx.508/2016

PLx.9/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 15 parlam.
Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol – raport comun cu adoptat de
Senat
comisia pentru agricultură
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne –
raport comun cu comisia pentru apărare

4

5

6

PLx.695/2015

PLx533/2016

PLx.40/2017

Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii 1 parlam.
Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru cultură

10.11.2015

Raport de adoptare
(107/R din 09.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 16 parlam.
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru sănătate

28.02.2017

Raport de respingere
(108/R din 09.03.2017)

Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau 27 parlam.
eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor români cu adoptat de
domiciliul sau reşedinţa în străinătate
Senat

07.03.2017

Raport de respingere
(109/R din 09.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii şi a 13 parlam.
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru agricultură

01.03.2017

Raport de respingere
(100/R din 08.03.2017)

Propunere legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi
bun de utilitate publică de interes naţional a unor zone din teritoriul
17 parlam.
localităţilor Sarmizegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor
respinsă
dacice din Munţii Orăştiei-Costeşti-Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa;
de Senat
Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea
Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara.

01.03.2017

Raport de respingere
(62/RS din 08.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi 30 parlam.
aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe adoptat de
termen lung – raport comun cu comisia economică
Senat

15.02.2017

Raport de respingere
(92/R din 07.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 33 parlam.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu adoptat de
handicap – raport comun cu comisia pentru sănătate
Senat

15.02.2017

Raport de respingere
(96/R din 07.03.2017)

VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.211/2015

Plx.434/2012

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.274/2016

PLx.779/2015

Denumirea proiectului

Iniţiator

3

4

Plx.486/2015

Plx.135/2016

Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat

89 parlam.
respinsă
de Senat

01.03.2017

Raport de respingere
(583/RS din
07.03.2017)

Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare
sociale pentru elevii-cazuri sociale – raport comun cu comisia pentru
sănătate

1 parlam.
respinsă
de Senat

15.02.2017

Raport de respingere
(97/R din 07.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 adoptat de
privind reforma în domeniul sănătăţii
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(89/R din 06.03.2017

Guvern
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 adoptat de
privind reforma în domeniul sănătăţii
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(90/R din 06.03.2017

Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 33 parlam.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu adoptat de
handicap – raport comun cu comisia pentru muncă
Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(96/R din 07.03.2017)

Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare
sociale pentru elevii-cazuri sociale – raport comun cu comisia pentru
muncă

1 parlam.
respinsă
de Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(97/R din 07.03.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 16 parlam.
privind reforma în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia adoptat de
Senat
pentru administrație

07.03.2017

Raport de respingere
(108/R din 09.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.452/2016

PLx.503/2016

PLx.779/2015

Plx.135/2016

PLx533/2016

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

2

PLx.317/2016

PLx.695/2015

Guvern
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000
adoptat de
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
Senat

17.01.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(99/R din 07.03.2017

Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii 1 parlam.
Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională – raport comun adoptat de
Senat
cu comisia pentru administrație

28.02.2017

Raport de adoptare
(107/R din 09.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.508/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative – raport comun cu
comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

22.02.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(98/R din 07.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

07.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(101/R din 08.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.9/2017

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne –
raport comun cu comisia pentru administrație

Guvern

XIII. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.148/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor

5 parlam.

07.03.2017

Raport de adoptare
(6/RC din 07.03.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Necesitatea reformei pieței muncii în România!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Nu trebuie să fii mare specialist ca să constați că există serioase probleme de adecvare ale şcolii româneşti la
noile realităţi ale pieţei muncii. Școala din România nu a avut și nu are, nici astăzi, capacitatea de a răspunde prompt
noilor cerinţe ale pieţei muncii. Realitatea ne arată un adevăr trist, trist pentru tinerii absolvenţi care îşi găsesc din ce
în ce mai greu un loc de muncă, iar pregătirea lor profesională continuă să nu satisfacă nici măcar în mică măsură
exigenţele angajatorilor, dar trist și pentru societatea românească.
Cine se face vinovat de aceste neajunsuri? De ce politicienii nu au curajul să implementeze în România o
reformă a pieței muncii ca în Germania sau ca în alte țări membre ale Uniunii Europene?
De ce sistemul educaţional, după 27 de ani de democrație, nu îi dotează pe tineri cu competenţe, cu
cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, adică cu o bună pregătire pentru piaţa muncii, dar şi pentru societate şi viaţă?
Degeaba se alocă, anual, fonduri din ce în ce mai însemnate pentru pregătirea şcolară, profesională şi chiar
universitară, pentru cursuri de calificare şi recalificare. Rezultatele nu sunt deloc pozitive pentru că în cele mai multe
cazuri, nu sunt în strictă corelare cu nevoile emergente ale pieţei muncii.
Oferta educațională nu este deloc racordată la piața muncii, iar lipsa locurilor de muncă, mai ales pentru
tineri, rămâne o mare problemă a României, de aceea vorbim de o creștere masivă a migrației forței de muncă,
vorbim de șomaj și de sărăcie.
Stimați colegi,
Lipsa educației în rândul tinerilor reprezintă un semnal de alarmă, și vreau să cred că nu va rămâne doar un
subiect mult discutat la simpozioane, dezbateri și la televizor. In acest sens îmi place să cred că problema ocupării
pieței forței de muncă a acestora este o prioritate pentru acest guvern.
Stimați colegi,
Educația și învățământul din țara noastră trebuie să fie percepute de cei aflați astăzi la guvernare, ca o
investiție, iar politicile guvernamentale în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii să fie realizate, așa
cum ați promis în programul de guvernare. Numai așa școala românească va putea să răspundă prezent la cerințele
vieții reale.
Deputat
Doru Mihai Oprișcan
***
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Ordonanța 9/2017, un nou tun marca PSD din bani publici
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Ieri, majoritatea parlamentară PSD-ALDE din Senatul României a intrat în jocul periculos al Guvernului
Grindeanu și a votat pentru adoptarea Ordonanței 9/2017, una dintre numeroasele ordonanțe controversate aprobate
de actualul Executiv de la începutul acestui an.
În ciuda numeroaselor semnale pe care noi cei din Opoziție le-am transmis public, prin acest act normativ,
liderii PSD-ALDE nu fac altceva decât să pregătească un nou tun pe bani publici, cu efecte sumbre asupra economiei
României pe termen mediu și lung.
De fapt, Ordonanța modifică Legea Finanţelor Publice, prin abrogarea și suspendarea mai multor articole,
astfel încât orice primărie sau instituţie să aibă posibilitatea să semneze contracte fără limite şi fără asumarea
răspunderii penale. Concret, sunt suspendate până la 1 ianuarie 2018 rigorile bugetare în privinţa utilizării creditelor
bugetare şi a celor de angajament și se anulează obligaţia Guvernului de a anexa programele bugetare în vederea
transparentizării acestora.
Scopul final al PSD-ALDE este ca astfel să poată deturna banii publici, fără să mai poată fi pedepsiţi!
Doamnelor și domnilor deputați,
Această ordonanţă, alături de Ordonanța 6/2017, îi transformă pe doamna Sevil Shhaideh, ministrul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, și pe domnul Liviu Dragnea, președintele PSD, în adevărații stăpâni
ai banilor publici, cei care vor putea decide după bunul plac cum să direcționeze banii către propria clientelă politică.
Totodată, primarii vor fi transformați în niște simpli ”supuși” ai PSD, pentru că vor deveni dependenți
exclusiv de voința politică și de pixul celor doi ”stăpâni”. Sub pretextul că ordonanța ar fi utilă pentru dezvoltarea
locală, prin direcționarea de resurse financiare pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea unor obiective
de interes local, PSD nu se dezice și, în nota atitudinii sale politice, introduce reglementări în folosul camarilei sale.
Consider că este de datoria noastră, a parlamentarilor Camerei Deputaților, pentru ca atunci când vom
dezbate acest act normativ să ținem cont de prioritățile și de interesele economice reale ale României, astfel încât să
putem da un raport de respingere și să sancționăm instituirea unui mod arbitrar de cheltuire al banilor publici!
Deputat
Robert Boroianu
***
Ministerul de Finanţe pune bomboana pe coliva Autostrăzii Transilvania
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Conform unui raport realizat de Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară din Ministerul
Finanţelor, la finele anului 2016, în contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş s-au alocat
sume cu încălcarea prevederilor legale, fără a fi prevăzute în devizul general, care au fost utilizate pentru plata
avansului, a cheltuielilor de mobilizare şi a cheltuielilor indirecte de capital.
Documentul citat, diseminat de mass media, estimează la peste 525 milioane de euro prejudiciul înregistrat
de statul român ca urmare a modului în care s-a derulat şi negociat, din 2003 şi până în 2013, contractul cu
antreprenorul Bechtel pentru construirea Autostrăzii Transilvania.
Potrivit raportului, CNADNR se face vinovată de ”Nerespectarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 120/18.11.2003, în sensul că nu a demarat şi nu a derulat o procedură de negociere cu
Bechtel Internaţional Inc., fapt care a condus la încheierea unui contract şi înscrierea în contratul încheiat cu
această firmă a unor clauze păguboase pentru statul român, concretizate în prejudicii majore asupra bugetului de
stat”.
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Astfel, mai mult de jumătate din prejudiciul total calculat, respectiv 298,7 milioane euro reprezintă suma
achitată de CNADNR din fonduri de la bugetul de stat, iar 227,2 milioane euro reprezintă penalităţi şi dobânzi,
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale având obligaţia de a recupera sumele plătite ca avans
constructorului, cu perceperea majorărilor de întârziere.
Controversatul proiect de infrastructură a fost aprobat în anul 2003, când Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale a fost mandatată prin lege să semneze contractul de proiectare şi execuţie a viitoarei Autostrăzi
A3 cu investitorul american, selecţionat printr-o procedură de negociere cu o singură sursă, care a ridicat destule
semne de întrebare încă de pe atunci.
Având un costul iniţial de 2,2 miliarde de euro, care corespundea unui preţ mediu de 5,3 milioane de euro pe
kilometru, considerat la acea vreme destul de piperat, lucrările erau inaugurate cu surle şi trâmbiţe un an mai târziu,
având ca termen de finalizare orizontul anului 2012, când cei 415 kilometri care despart Braşovul de Vama Borş
trebuia să fie parcurşi pe patru benzi in mai puţin de 3 ore.
Astăzi, la 13 ani de la tăierea panglicii inaugurale a celui mai îndrăzneţ proiect de infrastructură de la
construirea Transfăgărăşanului şi a Canalului Dunăre - Marea Neagră încoace, după perindarea prin funcţii a nu mai
puţin de 6 prim-miniştri şi 17 miniştri ai Transporturilor, Autostrada Transilvania are un singur tronson finalizat, 2B,
Câmpia Turzii - Gilău, în lungime de 52 de kilometri, inaugurat cu chiu cu vai în toamna anului 2010, pentru a cărui
realizare s-a cheltuit peste un milliard de euro, adică aproape jumătate din valoarea contractată iniţial, deşi nu
reprezenta decât o optime din cei 415 kilometri proiectaţi în 2004.
Cei care au crezut că epopeea păguboasei investiţii s-a încheiat în primăvara anului 2013, când fostul şef al
Marilor Proiecte de Infrastructură a parafat acordul de încetare a contractului cu Bechtel, s-au înşelat amarnic: deşi
nota de plată achitată atunci de statul român a depăşit 87 milioane de euro, reprezentând contravaloarea penalităţilor
şi a datoriilor la zi percepute de antreprenorul american, aceasta pare derizorie astăzi, când prejudiciul de peste 525
milioane euro, produs aceluiaş stat român din culpa CNADNR, evidenţiat de Ministerul de Finanţe, reprezintă
bomboana de pe coliva Autostrăzii Transilvania...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
În România secolului XXI, fenomenul infecţiilor nosocomiale din spitale este deja o realitate cruntă. Iată că in
ultima lună s-au înregistrat alte 2 cazuri de decese in urma contactării de germeni din spital. Alti doi pacienţi au
pierdut bătălia în lupta pentru viata: Georgiana Maxim in vârstă de 36 de ani care s-a internat la spitalul Bagdasar
Arseni pentru a fi operată de o hernie de disc cervicală si Ghiorghe Ponciş în vârstă de 65 de ani care s-a internat la
Spitalul Judeţean Timişoara pentru a fi operat de endocardită acuta.
Trist, dar adevărat!
Începând cu luna septembrie 2016, OMS a lansat un semnal de alarmă serios după ce în urma unui studiu
britanic a fost descoperit că bacteriile rezistente ar putea "omorî până la 10 milioane de oameni pe an până in 2050, la
fel de mult ca si cancerul".
OMS a publicat lista cu 12 superbacterii mortale care sunt cel mai mare pericol pentru sănătatea umană şi agenţia
ONU pentru sănătate a subliniat ca multe dintre aceste bacterii au evoluat si sunt rezistente la multe antibiotice.
Având în vedere gravitatea celor spuse mai sus, consider ca avem nevoie urgent de un plan naţional de
combatere a infecţiilor nosocomiale din spitale si cu acest prilej trag un semnal de alarmă Ministerului Sănătăţii să
trateze cu maximă seriozitate această problemă drept urgenţă naţională şi să ia măsurile care se impun pentru a nu
mai muri oamenii cu zile!
Deputat
Antoneta Ioniţă
***
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PSD continuă limbajul dublu - una zice, alta face!
Când este vorba de a scăpa de brațul legii, PSD-ul dovedește o capacitate de acțiune ieșită din comun. Când
este vorba de a promite dublarea salariilor, doamna ministru Vasilescu jubilează pe ecranele TV.
Însă când banii trebuie să intre în conturi, se face liniște. Se repetă eternele truisme – că salariile sunt mici,
ceea ce deja știm; că oamenii sunt nemulțumiți, ceea ce deja știm; că fără bani nu poți avea performanță, ceea ce
iarăși știm; și așa mai departe.
Aseară, doamna ministru Olguța Vasilescu a ieșit public și a transmis o serie de mesaje, adresate unor
categorii profesionale recunoscute pentru disciplina lor: militarii și cei care lucrează în domeniul extins al ordinii
publice. Pentru aceștia ar urma să curgă lapte și miere.
În mod categoric, acești oameni onorabili merită mai mult pentru serviciul lor. Însă ceea ce nu merită
acești oameni este abordarea PSD-ului, care seamănă izbitor de mult cu o strategie de campanie electorală dozată pe
parcursul a 4 ani. Zăhărelul, cum s-ar spune.
Mesajul ministrului muncii a culminat cu un punct de maximă ipocrizie, în care ministrul citea niște cifre
dintr-un document care, chipurile, a scăpat în presă pe surse. Atenție – era un document ministerial. Ce anume ar fi
putut-o împiedica pe doamna ministru să vină cu un document oficial, asumat de ministerul pe care-l patronează?
Unde – altundeva decât în derizoriu – vrea să ne ducă PSD-ul cu acest limbaj dublu? De ce se ferește PSD-ul de
asumarea acestei legi?
În final, singurul lucru cert despre legea salarizării unitare este că PSD-ul se va asigura că o va transforma
într-un instrument electoral eficient.
Restul e poveste.
Deputat
Sorin Moldovan
***
Nu tăiați în carne vie, doamna ministru!
5.000 de români - mai ales vârstnici dependenți și copii cu dizabilități, beneficiari de servicii sociale
profesioniste furnizate de ONG-uri, au rămas fără sprijin datorită deciziei ministrului Muncii și Justiției Sociale de a
reduce subvențiile acordate în baza Legii nr. 34.
Prin ordin de ministru, în 29.12.2016, se aproba lista celor 155 de ONG-uri beneficiare de subvenții de la
bugetul de stat, în valoare totală de 27 milioane lei. Sumele aprobate erau absolut necesare pentru continuarea
activității organizațiilor, fiind cuprinse în bugetele pe 2017 ale acestora. Printr-un ordin emis în ianuarie de ministrul
Lia Olguța Vasilescu, suma s-a redus la jumătate, motivația fiind lipsa bugetului la data emiterii ordinului. În mod
absolut surprinzător, ordinul de ministru emis la 28 februarie, a aprobat o listă care elimina o mulțime de organizații
și reducea drastic sumele alocate altora. Au rămas pentru finanțare doar 105 organizații, suma totală alocată acestora
fiind de 14 milioane lei, adică aproape jumătate față de suma estimată inițial, la sfârșitul anului 2016, iar numărul
beneficiarilor, redus cu peste 5.000.
Față de lista publicată inițial în anexa la ordinul din decembrie, avem acum cu 33% mai puține ONG-uri
finanțate, și cu 38% mai puține servicii sociale finanțate. Au fost tăiate în primul rând serviciile de îngrijire la
domiciliu, dar și serviciile pentru copii și adulți cu dizabilități, crescând riscul separării de familie, pentru a beneficia
de serviciile de care au nevoie. S-au tăiat și subvențiile pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici care
beneficiau de servicii de sprijin care-i motivează să continue școala, să rămână în familie și să dobândească
deprinderi pentru viață independentă.
Luna trecută, am adresat o întrebare doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu, cu referire la situația din Bihor,
exprimându-mi nădejdea că după adoptarea bugetului de stat, se va reveni la finanțarea tuturor organizațiilor
prevăzute în anexa din decembrie. Optimismul meu s-a bazat pe faptul că Ministerul Muncii și Justiției Sociale are
cel mai mare buget, de 9,6% din PIB. Serviciile sociale acordate acestor beneficiari sunt absolut necesare pentru
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integrarea lor socială și îmbunătățirea calității vieții, fiind mai economic să sprijinim ONG-urile furnizoare de
servicii sociale, decât să trecem în cârca statului.
Doamnă ministru Lia Olguța Vasilescu, 5.000 de români au nevoie de reluarea subvenționării serviciilor
sociale pentru un plus de suport și demnitate în viața lor. Vă rog insistent să nu luați banii de la acești oameni
necăjiți, ca să dublați salariile bugetarilor sau să dați tot felul de ajutoare unora care sunt apți de muncă, găsiți alte
surse și nu vă bateți joc de organizațiile care au nevoie de acest sprijin pentru a-și putea continua munca nobilă de a
veni în întâmpinarea nevoilor celor mai vulnerabili dintre noi.
Deputat
Florica Cherecheș
***
PSD face daruri clientelei politice din bugetul țării
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
Deși România a înregistrat, anul trecut, cea mai importantă creștere economică la nivelul UE, pe fondul creșterii
cheltuielilor și diminuării surselor de colectare a taxelor la buget, măsurile actualului guvern vor genera un deficit de
3,6% în 2017 și 3,9% în 2018,.
Conform ultimelor date prezentate de Ministerul de Finanțe, veniturile bugetului general consolidat au fost cu
5,7% mai mici, în ianuarie 2017, față de aceeași perioadă a anului 2016. De asemenea, s-a înregistrat o scădere a
încasărilor din TVA, față de ianuarie 2016, cu 24,8%. În tot acest timp, cheltuielile cu asistența socială au crescut cu
9,5%, iar cheltuielile bugetului general consolidat, cu 3,5%.
Pe de altă parte, sub emoțiile declanșate de ordonanța 13, au trecut neobservate, până acum, ordonanțele 6 și 9,
care transformă bugetul statului într-un "portofel" pentru huzurul baronilor PSD. Astfel, Guvernul „Liviu Grindeanu“
încearcă să transforme aleșii locali în vasali, prin mână ministrului Dezvoltării Regionale, care are acum un fond de
30 de miliarde de lei, care poate fi alocat, discreționar și netransparent, grupurilor de interese din jurul PSD.
Grav este faptul că, în timp ce instituții de specialitate și oficiali europeni fac apel la prudență și responsabilitate
fiscal-bugetară, actualul guvern pare a fi preocupat doar să ofere și să obțină avantaje în prezent, transferând costurile
imense în viitor. Motiv pentru care ne întrebăm: oare ce ar face coaliția PSD-ALDE dacă s-ar adopta o lege prin care
reprezentanții puterii ar fi obligați ca, la predarea mandatului, să acopere datoriile și deficitele guvernării.
Vă mulţumesc!
Deputat
prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Din partea: deputat Glad Varga
Obiectul interpelării: Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în judeţul Arad
Stimate domnule ministru,
Conform Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, la începutul anului şcolar 2016 – 2017, 86% din unităţile
şcolare nu aveau autorizaţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, iar 104 clădiri şcolare din 668 nu aveau
autorizaţie sanitară cu câteva zile înainte de începerea şcolii. Totodată, judeţul Arad este inclus în lista judeţelor cu
risc ridicat de abandon şcolar.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este situaţia actuală a unităţilor de învăţământ din judeţul Arad comparativ cu datele furnizate în
septembrie 2016?
2. Care sunt măsurile concrete pe care le veţi întreprinde pentru scăderea abandonului şcolar în judeţele cu risc
ridicat de părăsire timpurie a şcolii?
3. Care sunt priorităţile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2017 – 2018?
Solicit răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Din partea: deputat Sorin Dan Moldovan
Obiectul interpelării: Clarificări privind cooperarea româno-rusă
Stimate domnule ministru,
În spațiul public au apărut relatări despre posibila semnare a unor protocoale între unele instituții din
România și unele instituții din Federația Rusă, prin mijlocirea Ministerului Afacerilor Externe și a Ambasadei
Federației Ruse din București. Relatările au avut ca sursă declarațiile făcute de ambasadorul rus după o întâlnire cu
dumneavoastră. Având în vedere contextul actual și sensibilitățile existente, cu privire la conținutul și efectele acestor
protocoale s-a speculat foarte mult în presă, iar opinia publică este confuză. Domnule ministru, pentru a face lumină,
vă rog să precizați următoarele aspecte:
1. Ce subiecte s-au discutat în cadrul întâlnirii dintre dvs. și ambasadorul Federației Ruse.
2. Dacă s-au semnat acorduri sau protocoale cu prilejul înttâlnirii, și care sunt acestea.
3. La ce niveluri există cooperare între România și Federația Rusă, în ce sectoare și în baza căror documente.
Solicit răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
De către: Sorin-Dan Moldovan
Obiectul interpelării: Introducerea în programa școlară a unei materii obligatorii privind măsurile de
siguranță în cazul unui cutremur, incendii sau inundații în România
Stimată doamnă ministru,
Potrivit unui studiu citat de compania E.ON Romania și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
(IGSU) circa 80% dintre români nu știu cum să reacționeze în cazul unui seism, iar cei mai mulți dintre ei ar lua
decizii care s-ar putea dovedi fatale sau ar îngreuna intervenția salvatorilor.
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În România, au loc zilnic cutremure de mică intensitate și este foarte important să știm cum să ne protejăm
viața, ce măsuri de siguranță trebuie să luăm în propriile locuințe și mai ales cum să acționăm în primele ore de la o
catastrofă. Introducerea unei materii obligatorii în programa școlară ar fi un prim pas pentru ca aceste dezastre
naturale să nu aibă un impact dezastruos asupra omenirii. Atât elevii cât și cadrele didactice trebuie instruiți pentru
situații de urgență pentru că este foarte important pentru viață să știi să reacționezi în situații limită fără să intri în
panică. Din nefericire, în România nu există un plan în astfel de situații, există doar reguli de intervenție pentru
autoritățile implicate. Toată răspunderea rezolvării haosului produs imediat după o tragedie rămâne pe umerii celor
de la ISU. Populația nu este responsabilizată, oamenii nu sunt cooptați în joc, fiecare e lăsat să facă ce îi dictează
conștiința. Este 100% imposibil sa faci față unei situații post catastrofale, fără responsabilizarea oamenilor, care să
învețe că trebuie să acționeze organizat, împreună cu autoritățile.
Având în vedere aceste circumstanțe, vă rog să faceți următoarele precizări:
1. Ce planuri de urgență avem în prezent privind catastrofele naturale?
2. Ce măsuri aveţi în plan pentru clădirile cu grad seismic ridicat (cu aşa –zisă bulină roşie) ?
3. Ce strategii există termen scurt, mediu și lung privind dezastrele naturale?
Vă solicit răspuns în scris la această problemă.
***

Adresată: domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
De către: Adrian Oros
Obiectul interpelării: Master Planul General de Transport
Stimate domnule ministru,
Pentru deblocarea finanţărilor europene în domeniul transporturilor, autorităţile abilitate au fost obligate să
adopte Master Planul General de Transport în şedinta de guvern din 14 septembrie 2016, iar publicarea în Monitorul
Oficial al României, s-a făcut pe data de 4 nov. 2016. Până în 2032, în baza acestui plan, ar urma să avem 6.800 de
kilometri de drum, dintre care 1.500 de kilometri de autostradă şi 1.300 de kilometri de drumuri expres. Cum însă în
26 de ani am reuşit să construim circa 570 de kilometri de autostradă, termenele asumate prin MPGT vor fi imposibil
de respectat. România a pierdut 3,2 miliarde de euro din banii europene alocaţi pentru perioada de programare 20072013. Cei mai mulţi bani au fost pierduţi prin Programul Operaţional Sectorial Transport, respectiv peste 973,1
milioane de euro, potrivit datelor guvernului publicate pe site-ul fonduri-ue.ro. În perioada 2016-2020, România ar
urma să construiască 824,77 de kilometri de autostradă şi drumuri expres în care vor fi investiţi aproape 5,2 miliarde
de euro, fără TVA ceea ce înseamnă că trebuie finalitaţi aproape 165 de kilometri de şosea rapidă în fiecare an.
În prezent, pe site-ul oficial al Ministerului Transporturilor, la secţiunea strategii, există doar o hartă
interactivă, greu de accesat şi care nu aduce lămuriri. Practic, un document oficial al guvernului, publicat in
Monitorul Oficial, pur si simplu a fost înlăturat sau foarte bine ascuns de pe pagina oficială.
Din acest motiv, vă rog să îmi trăspundeţi la următoarele întrebări:
- Care este situația curentă a Master Planulului General de Transport
- Care sunt etapele concrete care vor fi derulate şi termenele estimative pentru fiecare fază.
Solicit răspuns scris.
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 Întrebări
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene
PNDL etapa a II-a: neclarităţi privind aprobare/prioritizare/decontare
Doamnă viceprim-ministru,
Încă de la aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, prin care a fost demarat Programul
naţional de dezvoltare locală (etapa I), au existat nenumărate critici cu privire la modalităţile profund netransparente
privind procedurile de aprobare a proiectelor, de prioritizare a acestora şi de decontare a lucărilor efectuate.
În anul 2016, ca urmare a unei interpelări formulate de mine (nr. 10.009A/07-06-2016), ca parlamentar,
domnul Vasile Dâncu, în calitate de viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
a răspuns evaziv la solicitarea mea de a transparentiza procedurile de contractare între minister şi beneficiari, prin
publicare tuturor detaliilor, în timp real, pe pagina electronică a Ministerului. Dezamăgirea mea a fost cu atât mai
mare cu cât Guvernul din care făcea parte şi domnul Vasile Dâncu avea ca deviză transparenţa totală a actului
administrativ şi a cheltuirii banilor publici.
În anul 2017, prin O.U.G. nr. 6/2017 a fost modificat/extins rogramul naţional de dezvoltare locală (etapa a
II-a), atincipându-se demararea unor lucrări de modernizare/reabilitare/construire a nu mai puţin de 9.500 de
obiective de investiţii de interes local: creşe, grădiniţe, dispensare, poduri, podeţe sau iluminat public stradal. Etapa a
II-a urmează a fi susţinută de peste 2,2 miliarde lei (credite bugetare în anul 2017) şi cca. 30 miliarde lei (credite de
angajament în anii 2017-2020). Acestă extindere a programului ar putea fi apreciată pozitiv, dacă procesul ar
beneficia de o transparenţă adecvată volumului de resurse financiare implicate, dacă prioritizarea proiectelor s-ar face
în strictă legătură cu nevoile de dezvoltare ale comunităţilor locale şi dacă între criteriile de selecţie ale programelor
nu s-ar regăsi apartenenţa politică a beneficiarilor.
Pentru că au existat numeroase aprecieri la adresa dumneavoastră potrivit cărora sunteţi înainte de toate un
bun profesionist, lucru pe care aş dori să-l demonstraţi şi prin implementarea corectă a Programului naţional de
dezvoltare locală – etapa a II-a, vă rog să-mi permiteţi, doamnă Viceprim-ministru, să vă solicit următoarele
clarificări:
- în condiţiile în care extinderea programului s-a realizat printr-un întreg ansamblu de derogări de la normele
privind transparenţa, vă rog să precizaţi dacă intenţionaţi şi cum anticipaţi să răspundeţi solicitării întregii
societăţi care reclamă ca resursele financiare distribuite prin decizia Ministrului Dezvoltării Regionale să fie
într-un mod perfect transparent?
- ce mecanisme intenţionaţi să implementaţi pentru ca decontările lucrărilor efectuate să se realizeze corect şi
nu după criterii politice sau generatoare de fapte de corupţie?
- în condiţiile în care programul îşi propune să finanţeze construirea/modernizarea/dotare a peste 2.500 de
creşe şi grădiniţe şi nu mai puţin de 2.000 de unităţi şcolare, ce criterii veţi avea în vedere pentru aprobarea
acestor proiecte? Menţionez faptul că în perioada 2007-2008 au fost modernizate/construite şcoli şi grădiniţe
în localităţi în care cohortele de copii nu justificau investiţia, iar în localităţile cu mulţi copii şi fără o
infrastructură şcolară adecvată nu s-a realizat nici un obiectiv, doar pentru că primarul localităţii aparţinea
unui anumit partid politic.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
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Adresată domnului Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Instituirea unei noi taxe pentru poluarea produsă de autovehicule
Domnule viceprim-ministru,
În luna iunie a anului 2016, Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene a stabilit că varianta în care era taxată
poluarea produsă de autovehicule care circulă în România, mai precis O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, contravine dreptului comunitar şi trebuie eliminată. Prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe
şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative această taxă a fost eliminată, deşi, potrivit
legislaţiei comunitare toate statele membre sunt obligate să respecte principiul „poluatorul plăteşte”, iar, la nivel,
statele sunt obligate să instuie măsuri care să descurajeze poluarea.
Potrivit declaraţiilor dumneavoastră, la nivelul ministerului s-a constituit un grup de lucru care ar trebui să
elaboreze şi să propună o nouă modalitate de taxare a poluării şi că una dintre variante ar fi taxarea diferenţiată, în
funcţie de norma de poluare, taxare care va implica achiziţionarea unor stikere de diverse categorii şi culori, a căror
gestionare va fi asigurată de către Registrul Auto Român.
Este de apreciat intenţia dumneavoastră în rezolvarea acestei probleme, cu scopul de a evita declanşarea unei
proceduri de infringement în această chestiune şi chiar penalităţi financiare, însă, nu pot să nu remarc faptul că
reforma propusă de dumneavoastră creşte gradul de birocratizare în relaţia contribuabil – stat şi sporeşte dificultatea
în a urmării conformarea voluntară a contribuabililor. Mai mult, există riscul ca unele administraţii publice locale să
fie obligate să gestioneze o politică destul de complexă şi extrem de greu de implementat acolo unde aparatul de
lucru al primarului este extrem de redus numeric.
Mai mult, în legătură cu autovehiculele care utilizează drumurile publice din România există şi alte
probleme, cu siguranţă chiar mai grave, legate de gradul de cuprindere al posesorilor de poliţe R.C.A. (potrivit A.S.F.
acest grad este sub 75%), nenumărate automobile care nu posedă o inspecţie tehnică periodică validă, precum şi
probleme privind plata taxei de utilizare a reţelei naţionale de drumuri naţionale şi autostrăzi (ro-vigneta). Având în
vedere faptul că toate aceste probleme ar putea găsi o soluţie integrată şi luând în considerare faptul că C.N.A.I.R. şi
Poliţia rutieră dispun de camere de monitorizare amplasate pe reţeaua de drumuri publice, vă rog, domnule Viceprimministru, să aduceţi următoarele precizări:
- care va fi procedura legislativă prin care vă propuneţi să promovaţi noua formă de taxare a poluării:
ordonanţă, ordonanţă de urgenţă, proiect de lege transmis spre adoptarea Parlamentului României?
- susţineţi varianta propusă de grupul de lucru, chiar şi în condiţiile în care aceasta nu respectă întocmai
principiul „poluatorul plăteşte”? (de exemplu, diferenţe de emisii: un autovehicul nou, cu standarde ridicate
de mediu, poate rula într-un an 50 mii KM, în vreme ce unul mai poluant, rulează sub 5 mii de Km)
- de ce nu aţi constituit un grup de lucru mixt: Ministerul Mediului, A.S.F., C.N.A.I.R./Ministerul
Transporturilor şi Poliţia rutieră, prin care să găsiţi o soluţie integrată atât pentru facilitarea procesului de
taxare, dar şi a urmăririi conformării posesorilor de autovehicule?
- luând în calcul faptul că România este tranzitată zilnic de zeci de mii de autovehicule de transport marfă,
care, la rândul lor, poluează, nu consideraţi necesar ca o soluţie integrată să poată cuprinde şi conformarea
autovehiculelor străine la plata taxei de poluare şi a taxei de utilizare a drumurilor publice?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***

25

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2017
Săptămâna 6 – 10 martie 2017
Adresată domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Situația privind criza vaccinurilor obligatorii pentru copii
Stimate domnule ministru,
Mii de copii din întreaga țară nu beneficiază, încă din prima zi de viața, de vaccinul împotriva hepatitei B,
precum și de vaccinul Hexavalent administrat la primele 2 luni, 4 luni și 11 luni de viață.
Vaccinul Tetravalent, administrat copiilor la vârsta de 6 ani a fost distribuit în doze insuficiente pentru a
acoperi necesarul vaccinării tuturor copiilor care ar trebui imunizați.
De asemenea, vaccinul anti pneumococic, deși este menționat în planul național de imunizare, nu a fost
niciodată bugetat de Guvern.
Având în vedere lipsa acestor vaccinuri, copiii sunt expuși la o serie de riscuri de îmbolnăvire cu poliomelită,
hepatită, difterie, tuse convulsivă, fiind astfel pusă în pericol sănătatea copiilor din România.
Vă întreb, domnule ministru, care este stadiul achiziționării acestor vaccinuri? Când vor putea beneficia nounăscuții de vaccinurile incluse în schema națională de imunizare?
Vă rog să îmi comunicați în scris răspunsul la întrebarea înaintată.
Deputat
Raluca Turcan
***
Adresată domnului Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului
Promovarea turismului românesc
Domnule ministru,
Turismul ar trebui să fie industria care ar putea să crească cel mai frumos în condițiile în care România are ce
oferii turiștilor români și străini. Uriașul potențial al țării așteaptă de ani buni să fie exploatat, pentru că dispunem de
cea mai mare resursă balneară din Europa, dispunem de locuri extraordinare.
Deși bugetul de promovare al turismului, care a fost alocat de Guvernul Grindeanu, este mai mare anul acesta
nu cred că acoperă nici măcar participarea țării noastre la târgurile internaționale, tocmai de aceea patronatele din
turism sunt nemulțumite de suma alocată dar și de lipsa unei strategii de promovare a României pe harta lumii.
In acest sens, vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați dacă aveți în vedere
elaborarea unei noi strategii de promovare a turismului românesc și reglementări în domeniu, dar și care sunt șansele
ca la viitoarea rectificare bugetară să fie alocați mai mulți bani pentru turism, pentru că marile proiecte și prioritățile
din turism continuă să se afle doar la stadiul de declarații.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Mihai Oprișcan
***
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Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Programul România Profesional
Domnule ministru,
Dezvoltarea economiei românești se bazează, în mare măsură, și pe maniera în care sistemul de formare a
forței de muncă reușește să răspundă necesităților pieței muncii.
După cum se poate observa, plecând mai ales din cerințele agenților economici, este nevoie de o schimbare
urgentă în maniera în care forța de muncă este pregătită în România, este nevoie de o nouă abordare la nivel
educațional, sistemul de formare fiind cel care trebuie să-i doteze pe absolvenți nu doar cu elemente de cunoaștere
teoretică ci, mai ales, cu competențe practice.
În capitolul destinat politicilor publice privind IMM-urile, al Programului de Guvernare al PSD depus la
Camera Deputaților, figurează, domnule ministru, programul intitulat România profesională. Un program care,
conform Programului de Guvernare, își propune să susțină, în parteneriat public-privat, școlile profesionale și de
meserii, precum și formarea tinerilor în meserii necesare economiei.
Vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați cum se va realiza implementarea acestui
program intitulat România profesională, cum vor fi realizate parteneriatele public-privat și cum vor fi ele susținute,
care sunt termenele de implementare și realizare a acestui program, care sunt rezultatele așteptate și care sunt
măsurile concrete ce vor fi îndeplinite pentru punerea în practică acestui program.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii şi elevii
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
Stimate domnule ministru,
După cum știți, Programul “Cornul și laptele” este de mult timp depășit, fiind o sursă de risipă pentru că
foarte mulți copii nu agreează ideea de a mânca în fiecare zi același lucru, mai ales că produsele sunt adesea, de o
calitate îndoielnică. Pe de altă parte, această combinație nu numai că e monotonă, dar e și nesănătoasă, pentru că nu
acoperă decât în foarte mică măsură, nevoile nutriționale ale copiilor.
În anul 2016, guvernul a introdus Programul pilot “Masă la școală”, desfășurat în 50 de unități școlare din
toată țara și cuprinzând un număr de 30.000 de elevi. Pilotarea se va face până la sfârșitul anului școlar, intenția
inițială fiind ca din anul școlar 2017-2018, programul să fie generalizat la nivelul întregii țări. Acolo unde nu sunt
condiții igienice pentru servirea unei mese calde, aceasta va fi înlocuită cu un pachet alimentar.
Din păcate, programul pilot nu a putut fi pus încă în aplicare, în lipsa metodologiei, care a fost publicată deabia în luna februarie.
În același timp, în bugetul pe 2017, nu am văzut o alocare de buget pentru generalizarea programului din anul
următor școlar, ci doar pentru programul pilot și pentru programul „Cornul și laptele”.
Am solicitat suplimentarea bugetului pe anul 2017, în acest sens, depunând un amendament care a fost
respins.
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Având în vedere importanța acestui program pentru reducerea abandonului școlar, vă întreb, domnule
ministru, dacă veți trece la generalizarea Programului „Masa la școală” din anul școlar 2017-2018? Aveți în vedere
luarea unor măsuri care să pregătească implementarea acestui program? Dacă da, care sunt ele?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Florica Cherecheş
***
Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Riscul obezității în rândul tinerilor
Un studiu efectuat atât în țări din Uniunea Europeană, inclusiv România, cât și în SUA și Asia, a evidențiat
nivelul ridicat de obezitate în rândul tinerilor, indiferent de nivelul de dezvoltare al țării în care aceștia trăiesc. În
cadrul studiului au fost analizați peste 100.000 de tineri cât și părinții acestora, evidențiindu-se o legătură directă între
problemele de greutate ale părinților și ale copiilor.
Având în vedere cele menționate anterior, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați dacă ministerul pe
care îl coordonați are în vedere lansarea unui proiect de conștientizare în rândul părinților și a tinerilor cu privire la
riscul de obezitate și al efectelor negative pe care aceasta le are asupra sănătății?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Lipsa normelor de aplicare a Legii profesiei dieteticianului
Organizațiile de profil specializate în „Dietetică” mi-au adus la cunoștință lipsa normelor de aplicare a Legii
Dieteticianului nr. 256/2015, deși legea prevedea termenul de 60 de zile pentru a fi stabilit standardul de licențiere,
fapt care nu a avut loc până în acest moment. Prin stabilirea standardului de licențiere se creează un proces de
formare continuă a specialiștilor dieteticieni asemănător cu cel al medicilor. Totodată, mi s-a adus la cunoștință faptul
că a fost demarată și o petiție on-line, semnată deja de sute de dieteticieni, prin care aceștia solicită clarificarea
acestei specializări și stabilirea normelor de licențiere.
Având în vedere cele anterior menționate, vă solicit, domnule ministru să îmi comunicați care este stadiul
actual al elaborării cadrului legislativ pentru standardizarea licențelor Specialiștilor Dieteticieni?
Solicit răspuns scris
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
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Adresată doamnei Carmen Dan, ministru de Interne
Uzura și vechimea ambulanțelor SMURD Cluj
În urma audiențelor susținute în cadrul biroului parlamentar mi-au fost aduse la cunoștință o serie de
probleme ale ISU – Cluj, în speță a SMURD care se confruntă cu mari dificultăți în a-și desfășura activitatea. Din
cauza uzurii ridicate a ambulanțelor folosite de către SMURD, unele de peste 10 ani, iar altele de 5-6 ani, care
întâmpină foarte des probleme de funcționare, activitatea serviciului este deseori perturbată în contextul în care
ambulanțele trebuie să se deplaseze și la peste 80 de km de Cluj-Napoca. Totodată trebuie menționat faptul că
ambulanțele pentru transport multiplu de răniți deservesc și județele învecinate.
În sensul celor menționate anterior, vă solicit doamnă Ministru să îmi comunicați dacă ministerul pe care îl
coordonați are în vedere în acest an alocarea de fonduri pentru reînnoirea parcului auto al ISU Cluj, serviciul
SMURD?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***

Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Finanțarea insuficientă a medicamentelor
decontate din bugetul de sănătate
În urma audiențelor susținute în cadrul biroului parlamentar mi-a fost adusă la cunoștință situația
problematică privind finanțarea producției medicamentelor prin taxa clawback. Totodată adăugarea a peste 50 de
molecule noi în schemele de tratament au dus la dispariția a peste 2000 de produse, acestea devenind nerentabile
pentru producție în contextul în care firmele producătoare ajung să plătească până la 25% din profit pentru aceste
medicamente prin această taxă. Această situație creează riscul ca până la 500 de produse să dispară de pe piață,
conform declarației președintelui Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, rezultând un
impact direct negativ atât asupra pacienților cât și asupra investițiilor în sistemul farmaceutic din țară.
În acest context, vă solicit domnule Ministru, să îmi comunicați dacă ministerul pe care îl coordonați are în
vedere și o posibilă subvenționare a producătorilor pentru a susține producția de produse farmaceutice nerentabile
pentru aceștia, dar extrem de necesare pacienților?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***

29

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 5 - 2017
Săptămâna 6 – 10 martie 2017
Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Elaborarea de urgenţă a unui plan naţional de
combatere a infecţiilor nosocomiale din spitale
În România secolului XXI, fenomenul infecţiilor nosocomiale din spitale este deja o realitate cruntă. Iată că
in ultima lună s-au înregistrat alte 2 cazuri de decese in urma contactării de germeni din spital. Alti doi pacienţi au
pierdut bătălia în lupta pentru viata: Georgiana Maxim in vârstă de 36 de ani care s-a internat la spitalul Bagdasar
Arseni pentru a fi operată de o hernie de disc cervicală si Ghiorghe Ponciş în vârstă de 65 de ani care s-a internat la
Spitalul Judeţean Timişoara pentru a fi operat de endocardită acuta. Trist, dar adevărat!
Începând cu luna septembrie 2016, OMS a lansat un semnal de alarmă serios după ce în urma unui studiu
britanic a fost descoperit că bacteriile rezistente ar putea "omorî până la 10 milioane de oameni pe an până in 2050, la
fel de mult ca si cancerul".
OMS a publicat lista cu 12 superbacterii mortale care sunt cel mai mare pericol pentru sănătatea umană şi agenţia
ONU pentru sănătate a subliniat ca multe dintre aceste bacterii au evoluat si sunt rezistente la multe antibiotice.
Având în vedere gravitatea celor spuse mai sus, vă întreb, domnule ministru, dacă aveţi în vedere elaborarea
de urgenţă a unui plan naţional de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitale. Trag un semnal de alarmă
Ministerului Sănătăţii să trateze cu maximă seriozitate această problemă drept urgenţă naţională şi să ia măsurile care
se impun pentru a nu mai muri oamenii cu zile.
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Antoneta Ioniţă
***

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Nereguli I.P.J. Dolj
Stimată doamnă ministru,
În urma solicitării Nr. 213/13.02.2017 primită pe adresa Palatului Parlamentului – Camera Deputaţilor –
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, către subsemnatul, din partea „Sindicatului Poliţiştilor
Dolj”, cu sediul administrativ în municipiul Craiova, reprezentat de domnul Măceşanu Elvis Daniel prin care
informează în legătură cu încălcări ale legii şi nereguli grave săvârşite la nivelul I.P.J. Dolj, în calitate de membru în
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, vă supun atenţiei cazul trimis
spre analiză (conform documentului anexat prezentei).
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Are Ministerul Afacerilor Interne cunoştinţă despre acest caz de la I.P.J. Dolj?
2. Care vor fi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru soluţionarea cazului?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Problema prestaţiilor sociale pentru persoanele cu deficienţe vizuale
Stimată doamnă ministru,
Problema persoanelor cu deficienţe vizuale este o problemă care ar trebui să privească întreaga societate
românească. Nu putem rămâne insensibili la nevoile semenilor noştrii care suferă din cauza deficienţelor vizuale,
prilej cu care vă supun atenţiei problema unei solicitări primite din partea „Asociaţiei Nevăzătorilor din România” cu
privire la Proiectul de Lege nr. 61/2017 pentru modificarea Legii nr. 448/2006. Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1)
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap au dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii
sociale care se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege.
La art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, se precizează că adultul cu handicap beneficiază de prestaţii sociale
(indemnizaţii şi buget personal complementar) care, începând cu anul 2015 sunt în cuantum de: a) indemnizaţia
lunară, indiferent de venituri: 234 lei, pentru adultul cu handicap grav; 193 lei pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 106 lei, pentru adultul cu handicap grav; 79 lei, pentru
adultul cu handicap accentuat; 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
Având în vedere situaţia existentă, a persoanelor cu deficienţe vizuale din România, proiectul de lege
propune creşterea indemnizaţiei lunare, indiferent de venituri, astfel: pentru persoana cu handicap grav, în cuantum
egal cu salariul minim pe economie; pentru persoana cu handicap accentuat, în cuantum de 50% din salariul minim
pe economie; pentru persoana cu handicap mediu, în cuantum de 25% din salariul minim pe economie.
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este instituţia de resort care are în subordine Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Prin Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New
York de Adunarea Generală a O.N.U. la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007, semnată de
România la 26 septembrie 2007 şi intrată în vigoare în data de 3 mai 2008, ratificată prin Legea nr. 221 din 11
noiembrie 2010, susţinută şi de Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”,
România şi-a asumat anumite responsabilităţi în domeniu.
Vă aduc la cunoştinţă faptul că proiectul de lege a trecut de Senat, iar în cadrul Camerei Deputaţilor a primit
aviz pozitiv din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, aviz negativ din partea Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, iar Guvernul nu susţine propunerea legislativă.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este poziţia Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale faţă de această problemă?
2. Care este ponderea persoanelor cu deficienţe vizuale la nivel naţional şi defalcată pe judeţe?
3. Care este soluţia Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru rezolvarea problemei?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Situația sumelor alocate din bugetul de stat în baza Legii nr. 416/2001
Stimată doamnă ministru,
Potrivit ultimelor rapoarte realizate de Comisia Europeană, dar și a datelor prezentate în ultimii ani de
Institutul Național de Statistică, România se confruntă cu adâncirea fenomenului sărăciei, dar și cu unul dintre cele
mai ridicate riscuri de sărăcie și de excluziune socială din Uniunea Europeană.
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Mai mult chiar, în ultimul raport de țară publicat în luna februarie 2017 de Comisia Europeană se punctează
faptul că „sărăcia și excluziunea socială rămân la un nivel ridicat. Deși în scădere, riscul de sărăcie și excluziune
socială persistă în rândul tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training n.r.) familiilor cu copii și
persoanelor cu dizabilități. Comparativ cu mediul urban, de două ori mai mulți oameni din mediul rural trăiesc în
comunități marginalizate și se confruntă cu probleme sociale, locuință și șomaj”.
Aceste cifre prezintă o realitate sumbră pentru societatea noastră în anul 2017. În anul 2001 a fost
promulgată Legea nr. 416 prin care s-a încercat reformarea amplă a domeniului asistenței sociale. Prin această lege
s-a dorit să se asigure venitul minim garantat persoanelor cu domiciliul în România care să se realizeze, potrivit
principiului solidarității sociale, prin acordarea ajutorului social lunar în perioade în care familiile și persoanele
singure nu au venituri sau veniturile sunt foarte mici.
Este necesar să evaluăm rezultatele acestei reforme și să intervenim în așa fel încât să reducem sărăcia în
mod real.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Care este suma prevăzută în bugetul pe anul 2017 pentru legea 416/2001, la nivel național, defalcată pe
județe?
2) Care au fost sumele acordate, anual, în ultimii 5 ani pentru legea 416/2001 pe care le-au încasat cetățenii la
nivel național (sumele defalcate pe județe)?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Soluţionarea finanţării activităţii structurilor sportive locale
Stimate domnule ministru,
După cum cunoaşteţi, observând declinul continuu al sportului românesc, atât la nivel de performanţă, cât şi
la nivel de masă, vă supun atenţiei dvs. problema finanţării activităţii structurilor sportive locale.
Astfel, dacă nu se creează de urgenţă, printr-o legislaţie simplă si clară, totalmente lipsită de posibilităţi de
interpretare, ca autorităţile publice locale să nu mai fie acuzate de presupuse „ilegalităţi” , vom asista la căderea în
continuare a sportului românesc de performanţă. Concret, în prezent, organele de audit control cataloghează drept
nereguli, deciziile
administrative adoptate cu bună-credinţă, cu avize de legalitate din partea juriştilor şi girate, apoi de legalitate, de
către Instituţia Prefectului, posibilitatea finanţării sportului în spiritul autonomiei locale autentice, adică fără
îngrădiri prin diverse reglementări contradictorii.
Vă întreb domnule Ministru, dacă veţi considera oportună modificarea Legii 69/2000, astfel:
-„Autorităţile publice locale pot finanţa sportul prin organizaţii non-guvernamentale non-profit, la care ele sunt
membri asociaţi. Finanţarea se poate face prin cotizaţie şi / sau pe proiecte.
-Veniturile organizaţiei -inclusiv cele provenite din bugetele locale- pot acoperi orice fel de cheltuieli inerente
activităţilor sportive -inclusiv cheltuielile salariale-, ca şi cheltuielile aferente unor activităţi de natură diversă,
conexe activităţilor sportive, suport pentru acestea, conform hotărârilor consiliului de administraţie / consiliului
director al organizaţiei şi în limitele cadrului instituit prin hotărâri prealabile ale consiliilor locale / judeţene
implicate.
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-Toate cheltuielile organizaţiilor la care autorităţile publice locale sunt membri asociaţi cotizanţi vor fi efectuate în
regim de transparenţă şi vor face obiectul unor rapoarte trimestriale aprobate în consiliile locale /judeţene
implicate.
-Orice prevederi in contradicţie cu cele de mai sus devin nule de drept odată cu intrarea în vigoare a acestora.”
Aştept răspunsul d-voastră în scris asupra celor semnalate şi îmi exprim speranţa ca pentru binele sportului
românesc să consideraţi oportune modificările propuse. Măsurile propuse sunt necesare pentru soluţionarea
problemelor cu care se confruntă sportul românesc şi pentru clarificarea părţii de finanţare a activităţii structurilor
sportive locale.
Cu stimă,
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Serviciile sociale au nevoie urgentă de finanțare
Doamnă ministru,
Ca urmare a ultimelor modificări legislative privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române, o parte dintre furnizorii autorizați de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități, care necesită servicii
de asistență socială și îngrijire la domiciliu, au rămas fără finanțare. Pe de altă parte, în programul de guvernare PSDALDE 2017-2020, la capitolul Politici publice în domeniul Muncii și Justiţiei Sociale, vorbiți despre posibilitățile de
finanțare a serviciilor sociale, dar, în realitate, ați tăiat alocarea bugetară.
Știați că, în urma aplicării măsurilor de guvernare PSD privind asigurarea serviciilor sociale de calitate, în
luna februarie, peste 8000 de beneficiari (copii cu nevoi speciale, copii din familii aflate în dificultate, persoane care
au nevoie de îngrijire medicală și socială) au fost privați de serviciile sociale? Tot în acest context, al grijii PSD, știați
că un număr de 151 unități de asistență socială riscă să fie desființate, iar personalul de specialitate să rămână fără loc
de muncă, ceea ce va duce la creșterea șomajului, inclusiv a cheltuielilor specifice?
Ca urmare, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Când și cum veți soluționa situația umilitoare pentru cei care au nevoie acută de serviciile sociale?
 Cum veți asigura, pe viitor, predictibilitatea legislativă și finanțarea acestui domeniu, astfel încât
furnizorii de servicii sociale să le poată oferi la în condiții normale de calitate?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
Construirea de noi școli vs. modernizarea sistemului educațional
Domnule ministru,
Cu câteva săptămâni în urmă, ați declarat că începeți construcția a 500 noi unități școlare pentru învățământul
preuniversitar și 30 noi cămine studențești, așa cum este prevăzut în programul de guvernare PSD-ALDE. Intențiile
Ministerului, la prima vedere, nu sunt rele. Însă, știind că există un număr mare de construcții nefinalizate sau
abandonate din lipsă de fonduri, la care se adaugă scăderea populației școlare sau a numărului de tineri care mai
urmează studiile universitare, o astfel de strategie pare mai mult decât ineficientă. În plus, neștiind criteriile în funcție
de care vor demara aceste construcții, se poate dovedi a fi o măsură discriminatorie pentru școlile și universitățile
care au nevoie urgentă de fonduri pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurilor deja existente.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Care este numărul școlilor unde lucrările de construcții nu s-au finalizat în ultimii 5 ani? La cât se ridică
valoarea investițiilor efectuate și cât costă conservarea lucrărilor începute? Câte astfel de școli sunt în
județul Iași?
 Care este repartiția celor 500 de școli noi între rural și urban și ce criterii s-au avut în vedere la alocarea
pe județe? Pentru județul Iași, câte școli noi sunt prevăzute în acest an?
 Cum a fost corelată strategia de finanțare a construcțiilor de cămine cu tendința de reducere a numărului
de studenți? Ce justificare economică și socială există pentru construcția celor 30 de cămine? Câte vor fi
în Iași și pentru ce universități?
 Nu s-ar preta mai bine alocarea fondurilor pentru implementarea unei strategii de modernizare și
îmbunătățire a întregului sistem educațional, de la investiții în tehnologie modernă și până la cele privind
pregătirea și motivarea resursei umane?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată Secretariatului General al Guvernului - Departamentul CENTENAR
Acțiuni ce privesc centanariul Marii Uniri
În anul 2018 se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire. Ca parlamentar consider că dimensiunile acestui
proiect cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă, din partea tuturor
instituțiilor publice și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri.
Județul Arad a fost locul de pregătire a Marii Uniri. Pentru marcarea corectă a centenarului celui mai
important moment al istoriei noastre naționale, vă rog să-mi comunicați:
Dacă județul Arad este inclus în Programul de activitati finanțate din bugetul Ministerului Culturii pentru 2017.
Daca da, care sunt manifestarile pe care ministerul intentioneaza sa le organizeze în Arad?
Dacă aveți în vedere includerea județului Arad în programul național de manifestari dedicate Centenarului și
în anul 2018.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Ionuț Vulpescu, ministrul Culturii și Identității Naționale
Înălțarea unui monument în cinstea aniversării centenarului Marii Uniri
Domnule ministru,
Ca parlamentar consider că dimensiunile proiectului cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire
impun o colaborare mai amplă, din partea tuturor instituțiilor publice și private a căror activitate are tangențe cu
aceste demersuri, mai ales a ministerului pe care îl coordonați.
Aradul a avut un rol istoric de cea mai mare însemnătate în pregătirea Marii Uniri din decembrie 1918, fiind
orașul în care, din 2 noiembrie 1918, a activat Consiliul Național Român Central. După eșuarea tratativelor cu
delegația maghiară, acesta a decis convocarea Marii Adunări de la Alba Iulia, unde reprezentanții românilor din
Ardeal, Crișana, Maramureș și Banat aveau să hotărască alipirea acestor provincii la Regatul României.
De mai bine de un deceniu, înălțarea unui monument în cinstea aniversării centenarului Marii Uniri a
redevenit un subiect important pentru arădeni dar, deși aniversarea centenarului se apropie cu pași repezi, încă nu s-a
reușit să se găsească un loc potrivit pentru monumentul care ar putea deveni un simbol al orașului.
Lucrarea este compusă din 12 piese, care vor constitui o coloană împletită, înaltă de 24 de metri şi cântărind
aproximativ 150 de tone.
Monumentul trebuia ampasat de ani buni, însă sculptorul Florin Codre a ales să îl realizeze în China, iar
ulterior nu a mai avut bani să aducă în ţară componentele. După ani de negocieri, artistul a adus opera în România şi
a depozitat-o.
Conform contractului dintre minister și artist, realizarea operei, transportul la Arad si asamblarea intra în
obligațiile sculptorului, care a încasat deja aproximativ 10 milioane de lei de la bugetul de stat. Chiar și judecătorii lau obligat pe sculptor să facă asta, dupa ce ministerul l-a dat în judecată. Primăria Arad are doar responsabilitatea de
a amenaja zona în care se instalează monumentul.
Având în vedere că amplasarea Monumentului Marii Uniri este întârziată de mai mulți ani, vă rog să-mi
comunicați care sunt ultimele demersuri ale Ministerului Culturii în vederea materializării acestui proiect, astfel încât
lucrarea de artă să poată fi dezvelită cel târziu la 1 decembrie 2018?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată doamna Adriana Petcu, ministrul Apelor şi Pădurilor
Aplicarea incorectă a directivelor europene
în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România
Stimată doamnă Mministru,
Conform raportului privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, datat 31 ianuarie 2017, există 5 acţiuni în etapa punerii în întârziere referitoare la domeniul protecţiei
mediului. Una dintre acestea se referă la aplicarea incorectă a Directivei 2000/60/CE, a articolului 4(3) din TUE și a
Directivei 92/43/CEE în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Câte acţiuni de control şi verificare s-au efectuat la microhidrocentralele care fac obiectul cauzei în
perioada 2016 – 2017 şi care au fost constatările acestor acţiuni?
2. Ce măsuri de conformare s-au identificat pentru această cauză?
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3. Au fost transmise informaţii fundamentate către Comisie cu privire la măsurile de conformare? Dacă da,
vă rog să îmi comunicaţi care au fost acestea. Dacă nu, vă rog să îmi comunicaţi când intenţionaţi să le
transmiteţi, în vederea clasării mai rapide a cauzei.
Solicit răspunsul dumneavoastră în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Situaţia unităţilor de învăţământ privind dificultăţile înscrierii
preşcolarilor la clasa pregătitoare
Domnule ministru,
Zilele acestea, până la data de 16 martie 2017, părinţii trebuie să îşi înscrie copiii, care îndeplinesc condiţiile
de vârstă reglementate prin lege, la clasa pregătitoare. Includerea clasei pregătitoare în cadrul sistemului şcolar
primar, fără un studiu de impact prealabil al acestei modificări, a condus şi, în continuare, generează situaţii
neplăcute, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
Infrastructura nepotrivită pentru copiii de şase ani, igiena precară a toaletelor din şcoli, sărăcia dotărilor din
clase, lipsa unor materiale didactice atractive pentru preşcolarii care vor intra în sistemul de învăţământ sunt doar
câteva dintre problemele, pe care le-au constatat părinţii, ce au participat la zilele porţilor deschise, organizate
conform calendarului impus prin Ordinul nr.3247/2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de
înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 – 2018.
Vă reamintesc cazul mediatizat al unui liceu din capitală, în care părinţii încă nu ştiu la ce riscuri sunt supuşi
copiii, care frecventează cursurile în această şcoală, având în vedere cazul de TBC depistat la unul dintre membrii
personalului de curăţenie. Copiii au fost supuşi testului de piele pentru tuberculoză, dar “citirea” acestuia s-a realizat
în absenţa părinţilor şi a cadrelor didactice. Părinţii copiilor cu teste considerate pozitive, sunt nevoiţi acum să supună
copiii la analize suplimentare, neplăcute şi costisitoare.
Având în vedere cele de mai sus vă rog să-mi comunicați:
1. Cine răspude pentru situaţia creată în cazul copiilor depistați cu TBC?
2. Care este gradul de încredere al părinţilor, ce sunt obligaţi să îşi înscrie copiii la şcoala de care aparţin prin
repartiţia străzilor, iar aceasta prezintă riscuri evidente de îmbolnăvire?
3. Cum aveți în vedere asigurarea unui mediu sănătos în privința învățământului primar, cu precădere la
clasa pregătitoare?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
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Adresată domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice
Sume virate şi încasate conform art 32 din Legea 273/2006
Stimate domnule ministru,
Legea nr 273 din 2006 privind finanţele publice locale stipulează la articolul 32 că:
“ART 32 - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de
47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii
de impozite, o cota de 13% la bugetul local al judeţului şi o cota de 22% într-un cont distinct, deschis pe seama
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, la trezoreria municipiului reşedinţa de judeţ pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi al judeţului.
(2) În execuţie, cota de 22% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în termenul
prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului,
proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin.
(3)-(5).”
Având în vedere acest articol, vă rog să-mi comunicați următoarele date :
1. Care sunt sumele încasate la nivelul fiecărui judeţ din impozitul pe venit la bugetul de stat în anii: 2014,
2015, 2016.
2. Care sunt sumele virate din impozitul pe venit către Consiliile Judeţene în anii: 2014, 2015, 2016.
3. Care sunt sumele virate din impozitul pe venit la nivelul Municipiilor reşedinţa de judeţ în anii: 2014,
2015, 2016.
4. Care sunt sumele repartizate către judeţe şi muncipii reşedinţa de judeţ din cota de 22% în anii 2014,
2015, 2016.
Menţionăm că dorim răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Stadiul Spitalului Regional de Urgenţe Iaşi
Stimate domnule ministru,
Unul dintre obiectivele prioritare ale Ministerului Sănătăţii, în calitate de unic beneficiar al axei prioritare 8,
obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, îl reprezintă construirea a
trei spitale regionale de urgenţă – la Iaşi, Cluj şi Craiova.
Pentru acestă investiţie Guvernul României a negociat cu Comisia Europeană alocarea a 150 milioane de euro
reprezentând contribuţia naţională, conform memorandumului prin care, în martie 2015, a fost stabilită majorarea
procentului aferent ratei de cofinanţare naţională pentru axele prioritare Dezvoltarea Infrastructurii Sociale şi
Asistenţă Tehnică ale Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Astfel, vă rog să-mi precizaţi, domnule ministru, ce sumă a fost alocată din bugetul Ministerului Sănătăţii
în anul 2017 pentru Spitalul Regional de Urgenţe Iaşi, stadiul actual şi următorii paşi programaţi pentru anul curent.
Menţionăm că dorim răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
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Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Autostrada Ungheni – Iași - Târgu Mureș
Stimate domnule ministru,
Având în vedere că în Bugetul de Stat pe anul 2017 - Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor, nu există o
fișă pentru obiectivul Autostrada Ungheni – Iași - Târgu Mureș, vă rugăm să detaliați sumele ce vor fi angajate de
minister pentru realizarea acestui obiectiv, pentru perioada 2017-2021.
De asemenea, vă rugăm să ne prezentați planificarea făcută cu privire la reactualizarea studiilor de
fezabilitate pentru perioada 2017-2018, dar și etapele care vor urma după reactualizarea acestor studii (un calendar
asumat).
Menţionăm că dorim răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Informatii privind bugetul Ministerului Transporturilor
Stimate domnule ministru,
Având în vedere Bugetul de Stat pe anul 2017, respectiv Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor, COD
OBIECTIV 3, Fişa: c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii, va rog să-mi
precizaţi următoarele:
a)
Care sunt studiile care vor fi finanțate prin acest capitol bugetar;
b)
De ce sumă va beneficia fiecare studiu în parte;
c)
Care este stadiul acestor studii, în momentul de faţă.
Menţionăm că dorim răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
Adresată doamnei Andreea Păstârnac, ministrul pentru Românii de Pretutindeni
Accesul românilor pe piața muncii în UE
Stimată doamnă ministru,
Dreptul la libera circulație a persoanelor este un drept fundamental al Uniunii Europene consacrat prin
Tratatele UE, din acesta rezultând și dreptul de a-și căuta un loc de muncă într-o altă țară UE, dar și dreptul de a
beneficia de același tratament ca și cetățenii țării respective în ceea ce privește accesul pe piața muncii, condițiile de
muncă și toate celelalte avantaje sociale și fiscale.
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Mulți dintre românii care pleacă în străinătate reprezintă o forță de muncă competitivă, bine instruită. Din
păcate, unii dintre aceștia acceptă locuri de muncă situate deseori sub nivelul minim de protecție socială, una dintre
cauze fiind accesul discriminatoriu al lucrătorilor români pe piața muncii.
Una dintre măsurile Programului de guvernare 2017-2020, capitolul ”Politici pentru diaspora” este
”Programul pentru apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor”.
Pentru îndeplinirea acestei măsuri, guvernul își propune să acționeze pentru ca ”accesul lucrătorilor români
pe piața muncii să se facă nediscriminatoriu”.
În acest sens, vă întreb, doamnă ministru, care sunt direcțiile de acțiune pe care le propune ministerul pe care
îl conduceți în vederea îndeplinirii acestei măsuri importante pentru românii care doresc să muncească într-un stat
UE?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Eugen Nicolăescu
***
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