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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 20 – 24 martie 2017)
Ședința Camerei Deputaților de luni, 20 martie

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 20 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 20/2017);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 467/2014) - lege ordinară;
3. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de
dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 (PL-x 154/2017) - lege ordinară;
4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative (PL-x 785/2015/2016) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a
căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul
Colectiv din municipiul Bucureşti (PL-x 119/2017) - lege ordinară;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 28/2017) - lege ordinară;
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării
programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale (PL-x
136/2017) - lege ordinară.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea reexaminării, următoarele proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor
măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 116/2017) - lege ordinară;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi
completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară (PL-x 495/2016) - lege ordinară.
În ceea ce priveşte dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 10/2017) - lege
organică, acestea au fost amânate pentru şedinţa plenară de marţi, 21 martie, fiind necesară completarea raportului
suplimentar.

2

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 7 - 2017
Săptămâna 20 – 24 martie 2017

Ședința Camerei Deputaților de marți, 21 martie
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, prin vot final, marți, 21 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 20/2017) (257
voturi pentru, 1 împotrivă);
2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 467/2014) – lege ordinară (245 voturi pentru, 19
împotrivă, 1 abținere);
3. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de
dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 (PL-x
154/2017) – lege ordinară (269 voturi pentru, 2 împotrivă);
4. Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi
pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative, reexaminată la cererea
Preşedintelui României (PL-x 785/2015/2016) – lege ordinară (195 voturi pentru, 73 împotrivă, 3 abțineri);
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al
persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie
2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti (PL-x 119/2017) – lege ordinară (267 voturi pentru,
1 abținere);
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 28/2017) – lege ordinară (271 voturi pentru);
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
implementării programului „Prima casă”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice centrale (PL-x 136/2017) – lege ordinară (270 voturi pentru);
8. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei (PL-x 528/2016) – lege ordinară (213
voturi pentru, 30 împotrivă, 25 abțineri);
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea
art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului
privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi
consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PL-x 58/2017) – lege ordinară (271
voturi pentru);
10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x
371/2016) – lege ordinară (210 voturi pentru, 60 împotrivă, 3 abțineri);
11. Proiectul de Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari (PL-x 348/2016) – lege ordinară (269 voturi pentru);
12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de
reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea unor acte normative (PL-x 93/2016) – lege ordinară (196 voturi pentru, 2 împotrivă, 74 abțineri);
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 10/2017) – lege organică (274 voturi pentru, 3
abțineri);
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14. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015) - lege organică (91 voturi
pentru, 174 împotrivă, 5 abțineri). Propunerea legislativă a fost respinsă, neîntrunindu-se numărul necesar de
voturi în vederea adoptării.
În aceeași zi, Camera Deputaților a adoptat, tot prin vot final, 14 propuneri legislative (12 ordinare, 2 organice),
pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond.
Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, un număr de trei
proiecte de lege, după cum urmează:
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017) - lege organică;
2. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" (Pl-x 97/2016) - lege
ordinară;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război (PL-x 69/2017) - lege ordinară.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 22 martie

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, miercuri, 22 martie, cu majoritate de voturi (1 abţinere), proiectul
de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017. Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pe anul 2017, finanţat
integral din venituri proprii, se stabileşte, la capitolul venituri, în sumă de 358.683 mii lei, cheltuielile fiind în acelaşi
cuantum. Repartizarea pe trimestre a bugetului se face de către ANCOM, în conformitate cu obiectivele şi sarcinile
acesteia.
Parlamentul României a decis, prin vot deschis (201 voturi pentru, 81 împotrivă 12 abţineri), reîntoarcerea la
Comisiile pentru buget ale celor două Camere a Raportului comun cu privire la ancheta parlamentară pentru
verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către
Guvernul României. Ancheta parlamentară a fost încuviinţată în baza Hotărârii Parlamentului nr 2/2017, iar Raportul
a fost redactat în baza constatărilor şi concluziilor rezultate în urma audierilor desfăşurate la Parlamentul României,
în perioada 18 ianuarie – 9 februarie 2017.
In aceeaşi zi, deputaţii şi senatorii au luat act (unanimitate de voturi) de cererea de demisie a domnului Mihai
Răzvan Ungureanu din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe şi, ca atare, au declarat funcţia
vacantă.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 24 martie 2017)

955
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
793
– înregistrate în luna ianuarie 2017
6
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
156
1) Dezbătute
228
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
206
– votate
224
din care: - înaintate la Senat
19
- în procedura de promulgare
36
- promulgate**
20
- respinse definitiv
149
- în mediere
1
- în divergenţă
1
– la vot final
2
2) Se află în proces legislativ
726
a) pe ordinea de zi
124
b) la comisii
585
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
14
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru
3
puncte de vedere Guvern
3) Iniţiative clasate
6
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
8
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
6
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
2
Cele 224 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
55 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
29 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
19 proiecte de legi
169 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 24 legi, dintre care 4 din inţiativele legislative adoptate în
sesiunile anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie
2017 şi 18 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, 20 şi marţi, 21 martie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

139
137

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
28

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

24
26
2

- la promulgare

10

- respinse definitiv

14

- la vot final
Retrimise la comisii

2
5

▪ Cele 26 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
5 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
1 proiect de lege
18 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 20 – 24 martie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 467/2014 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

2.

PL-x 785/2015/2016 - Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat şi pentru completarea art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile
facultative
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

3.

PL-x 119/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata
tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului
eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

4.

PL-x 28/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

5.

PL-x 136/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2016 pentru
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele
măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

6.

PL-x 528/2016 - Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei

7.

PL-x 58/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi
completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor
achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin
reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente
la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor
grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de
Fundaţia Romanian Angel Appeal

8.

PL-x 371/2016 - Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură

9.

PL-x 348/2016 – Lege pentru completarea art.47 din Legea nr.230/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

10.

PL-x 93/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor
măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale
şi pentru modificarea unor acte normative
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II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 154/2017 – Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea
împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea
economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti, la 20 decembrie 2016

2.

PL-x 10/2017 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016
pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

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

PL-x 890/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

2.

Pl-x 229/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

3.

Pl-x 245/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

4.

Pl-x 211/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

5.

Pl-x 246/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare

6.

PL-x 263/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006

7.

Pl-x 381/2016 - Propunere legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr.99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare

8.

Pl-x 510/2014 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea art.4 din
Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului

9.

Pl-x 170/2016 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor

10.

Pl-x 446/2016 - Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet

11.

Pl-x 363/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general
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12.

Pl-x 65/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii
române în locuri, relaţii şi instituţii publice

13.

Pl-x 360/2015 - Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România

14

Pl-x 749/2010 - Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente
activelor achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
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E.Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din
Camera Deputaţilor
( la data de 24 martie 2017 )

I. În perioada 20 – 24 martie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 12 avize.
Cele 24 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere

10
14

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:

7
0
16
1

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 586 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 96 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 182 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

157



rapoarte suplimentare

17



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

8

TOTAL

182
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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 20 - 24 martie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.398/2016

PLx.522/2015

PLx.417/2016

PLx.145/2017

Plx.292/2015

Denumirea proiectului

Data
dezbaterii

Observaţii

15.03.2017

Raport de respingere
(141/R din 20.03.2017)

21.03.2017

Raport de adoptare
(149/R din 22.03.2017)

21.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(150/R din 22.03.2017)

21.03.2017

Raport de adoptare
(151/R din 22.03.2017)

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(575/RS din
23.03.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Iniţiator

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
9 parlam.
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
respinsă
fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
de Senat
cheltuielilor publice – raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa
1 parlam.
de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi
adoptat de
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Senat
Concurenţei
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a
adoptat de
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
Senat
structural şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor
adoptat de
fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie
Senat
2017
Propunere legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi
miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea
resurselor

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

2

3

4

Plx.52/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei
şi gazelor naturale nr.123/2012

1 parlam.
adoptata
de Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(146/R din 21.03.2017)

PLx.79/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public
de alimentare cu energie termică nr.325/2006

2 parlam.
adoptat de
Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(147/R din 21.03.2017)

PLx.84/2017

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea
nr.121/2014 privind eficienţa energetică

1 parlam.
adoptat de
Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(148/R din 21.03.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanţa Guvernului
Guvern
nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor adoptat de
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei - raport
Senat
comun cu comisia pentru administrație

14.03.2017

Raport de adoptare
(155/R din 23.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

15.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(144/R din 20.03.2017)

14.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(145/R din 20.03.2017)

07.03.2017

Raport de respingere
(327/RS din
23.03.2017)

21.03.2017

Raport de respingere
(281/RS din
23.03.2017)

PLx.22/2017

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.146/2017

PLx.325/2016

Plx.174/2016

PLx.38/2010

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
adoptat de
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii
Senat
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea
Guvern
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a adoptat de
copiilor provenind din familii defavorizate – raport comun cu
Senat
comisia pentru muncă
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă
28 parlam.
orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de
respinsă
stat şi privat – raport comun cu comisiile pentru sănătate și
de Senat
învățământ
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 31 parlam.
privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi adoptat de
completările ulterioare
Senat

5

6

7

Plx.258/2015

Plx.290/2016

PLx.22/2017

27 parlam.
respinsă
de Senat

27.10.2015

Raport de respingere
(153/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea 14 parlam.
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ - respinsă
de Senat
raport comun cu comisia pentru învățământ

28.02.2017

Raport de respingere
(154/R din 23.03.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanţa Guvernului
nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor adoptat de
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei - raport
Senat
comun cu comisia pentru industrii

28.02.2017

Raport de adoptare
(155/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ –
raport comun cu comisia pentru învățământ

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.362/2016

Plx.398/2016

PLx.450/2016

PLx.461/2016

PLx.325/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

1 parlam.
respinsă
de Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(140/R din 20.03.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice – raport comun cu comisia pentru buget

9 parlam.
respinsă
de Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(141/R din 20.03.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia adoptat de
pentru susţinerea familiei
Senat

14.03.2017

Raport de adoptare
(142/R din 20.03.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea
nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare

Guvern
adoptat de
Senat

14.03.2017

Raport de adoptare
(143/R din 20.03.2017)

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea
nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate – raport comun cu
comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

01.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(145/R din 20.03.2017)

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.336/2016

Plx.174/2016

Plx.175/2016

Plx.444/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 12
din Legea farmaciei nr.266/2008

1 parlam.
respinsă
de Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(139/R din 20.03.2017)

Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă
28 parlam.
orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de
respinsă
stat şi privat – raport comun cu comisiile pentru administrație și
de Senat
învățământ

14.03.2017

Raport de respingere
(327/RS din
23.03.2017)

1 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(156/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru 22 parlam.
modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind respinsă
reforma în domeniul sănătăţii
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(157/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în sănătate

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.471/2016

Plx.174/2016

Plx.258/2015

Plx.290/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Manageriale din România

2 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(152/R din 22.03.2017)

Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă
28 parlam.
orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de
respinsă
stat şi privat – raport comun cu comisiile pentru administrație și
de Senat
sănătate

14.03.2017

Raport de respingere
(327/RS din
23.03.2017)

27 parlam.
respinsă
de Senat

21.03.2017

Raport de respingere
(153/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea 14 parlam.
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ - respinsă
de Senat
raport comun cu comisia pentru administrație

21.03.2017

Raport de respingere
(154/R din 23.03.2017)

Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ –
raport comun cu comisia pentru administrație

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

AVIZ COMUN cu privire la desemnarea domnului Georgică Severin,
în calitate de membru titular, propus de Guvern, în Consiliul de
administrație al Societății Române de Televiziune

1

Data
dezbaterii

Observaţii

21.03.2017

Raport de adoptare
(8/RC din 22.03.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

20.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(55/RS1 din
21.03.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.10/2017

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Iniţiator
Guvern

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 7 - 2017
Săptămâna 20 – 24 martie 2017

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Pledoarie pentru o comunitate incluzivă
Ziua mondială a sindromului Down, care se sărbătorește în fiecare an la 21 martie, are ca logo în acest an:
'Vocea Mea, Comunitatea Mea' iar ca subtitlu, „Să permitem persoanelor cu sindrom Down și celor care pledează
pentru ei, să vorbească, iar vocile lor să fie auzite”.
Sindromul Down este un accident genetic, iar copilul care se naște astfel, are un cromozom în plus. Poate
avea un retard psihic, dificultăți de învățare, tulburări de vorbire, afecțiuni ale inimii, probleme de vedere sau de auz.
În România există aproximativ 30.000 de persoane diagnosticate cu sindromul Down. Pentru că sunt persoane foarte
afectuoase, un părinte a numit acest al 21-lea cromozom, „cromozomul dragostei”.
Copiii care se nasc cu sindrom Down, beneficiază de dragostea și atenția familiei lor dar trebuie ca întreaga
societate să le înțeleagă nevoile și să le răspundă în mod corespunzător. Prin manifestările care se organizează în
aceste zile în întreaga țară, se dorește informarea societății și autorităților asupra acestui sindrom, pentru dezvoltarea
toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down. De asemenea, se urmărește
promovarea valorizantă a posibilităților persoanelor cu sindrom Down, punându-se accentul pe faptul că sunt parte a
societății, iar în condițiile în care au un mediu adaptat, pot munci, pot practica sportul, dansul, pot realiza obiecte
artistice, aducându-și astfel în mod constructiv aportul la dezvoltarea societății din care fac parte. Concursurile
Special Olympics care se organizează în fiecare an cu această ocazie, ne demonstrează că aceste persoane sunt
talentate, hotărâte să își înfrunte limitele și să-și arate valoarea.
Dragi colegi, vă invit să facem scut în jurul persoanelor cu sindrom Down, a familiilor lor și să facem tot ce
ține de noi pentru a sprijini eforturile lor de incluziune socială, de a le asigura protecția, egalitatea și respectul de
care trebuie să se bucure fiecare cetățean. Trebuie să le asigurăm condițiile necesare pentru a beneficia de terapiile de
care au nevoie, pentru a face sport, pentru a se dezvolta psiho-motor sau integra în societate, pentru că adesea, aceste
persoane au dizabilități asociate, care le îngreunează progresul.Ce știu însă instinctiv copiii cu Sindrom Down, este să
iubească necondiționat și în fiecare zi le dau celor din jurul lor lecții de empatie, cu zâmbetul pe buze și fără să
aștepte nimic în schimb.
Deputat
Florica Cherecheș
***
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Sportul românesc. Punct şi de la capăt
Doamnelor şi domnilor, a sosit momentul să vorbim despre sportul românesc la timpul Prezent. .
Dacă în trecut sportul a reprezentat un motiv aproape constant de mândrie şi unitate naţională, ÎN
PREZENT sportul este pe cale să devină o zonă a jocurilor de tip politic, o sursă de bani făcuţi uşor, o
formă fără fond.
De ce a început sportul să semene cu jocul politic? Este simplu. Pentru că aproape cu fiecare
ocazie cu care au loc alegeri în forurile de conducere ale federaţiilor se ajunge la scandaluri cu acuze de
fraudă şi de manipulare a voturilor. Asta înseamnă neîncredere, iar neîncrederea îndepărtează oamenii de
sport. Ceea ce este rău. De ce sportul românesc se prezintă ca o sursă de bani care se fac uşor? Simplu.
De exemplu numeroasele dosare penale având ca obiect evaziunea fiscală şi spălarea banilor, prin diverse
inginerii financiare care implică unele cluburi sportive.
De ce sportul românesc este pe cale să ajungă o formă fără fond? Simplu. Deoarece cadrul legal
actual încurajează luptele pentru putere şi jocurile de culise, în loc să-i favorizeze pe cei care chiar depun
efort şi aduc medalii şi mândrie în ţară. Au drept de vot şi cei care conduc cluburi care fac performanţă în
competiţiile internaţionale, dar şi cei care conduc aşa-numitele cluburi fantomă, înfiinţate şi afiliate strict
pentru ca unele persoane sau grupuri de interese să aibă un cuvânt de spus când sunt alegeri în federaţii.
Concluzionând, cred că sportul românesc are nevoie de o nouă legislaţie.
O legislaţie clară, precisă dar în acelaşi timp flexibilă şi care sa fie orientată spre sportiv şi nu să
îl încurce.
Avem nevoie URGENT de o lege care să taie răul de la rădăcină şi să instituie premisele revenirii
sportului în aria de interes a individului, dar şi premisele readucerii României pe locurile fruntaşe din
competiţiile internaţionale.
Deputat
Sorin-Dan Moldovan
***
Programul PSD pentru sănătate – între promisiuni şi cruda realitate
Proiectul politic cu care actualul partid de guvernământ a câştigat alegerile parlamentare cuprinde o serie de
promisiuni care ar fi putut rezolva o mare parte dintre problemele de care medicii şi pacienţii se lovesc de ani de zile.
Având un slogan curajos, “Pacientul, prima prioritate a reformei din sănătate”, programul social democraţilor
vorbeşte, printre altele, despre interzicerea pe termen limitat a exporturilor paralele de medicamente în vederea
asigurării necesarului existent pe piaţa românească, ceea ce implică protejarea sănătăţii publice. Tot ca o “primă
prioritate”, s-a propus anularea unor acte normative emise de fostul guvern, ce ar fi limitat accesul la tratamente de
strictă necesitate sau ar fi obligat pacienţii să plătească medicamente uzuale, în unele cazuri, mai scump cu peste
1000%.
Acelaşi program politic le prezintă românilor o serie de investiţii foarte serioase în sănătate: Spitalul
republican Carol Davila, opt spitale regionale noi, reabilitarea şi modernizarea unui număr de 150 de ambulatorii de
specialitate şi 25 de unităţi de primire urgenţă, dotarea fiecărui spital judeţean cu cel puţin un CT şi un RMN, dotarea
fiecărei comune din România cu o ambulanţă. Iar lista promisiunilor se întinde pe aproximativ 30 de pagini.
În realitate, România se confruntă cu lipsa unor medicamente de strictă necesitate, cu bâlbe manageriale în
domeniul sănătăţii şi cu o anumită incoerenţa în ceea ce priveşte aplicarea propriului program politic. Astfel,
Comisarul European pentru Politică Regională a declarat că, deşi există 250 de milioane de euro care ar putea fi
folosiţi în actuala perioadă pentru sistemul sanitar, NU s-a primit o hartă a nevoilor sanitare “ca să ştim unde, cum
şi în ce investim”. În aceste condiţii, în loc de aplicarea reformelor cuprinse în programul PSD, nu ne mai miră faptul
că Ministrul Sănătăţii a decis că o “primă prioritate” a mandatului său trebuie sa fie amânarea deciziei de a se
implementa planul de luptă împotriva infecţiilor nosocomiale din spitale, pentru încă 4 ani.
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Îi invit pe domnii guvernanţi să treacă la treabă şi să aplice măsurile promise în programul de guvernare! Să
pună în centrul strategiei pe sănătate, pacientul şi nu clientela politică.
Deputat
Antoneta Ioniţă
***

Cheltuieliile în Bugetul de Stat 2017.
Dezvoltare sau subdezvoltare?
Domnule preşedinte, stimaţi deputaţi,
Cheltuieliile din bugetul de stat pe 2017 prevăd o creştere mult prea mare faţă de avansul economic avut în
vedere în momentul întocmirii bugetului – 14,9 % cert prin lege, faţă de o prognoză de 5,2% discutabilă – ceea ce va
conduce la o diminuare a investiţiilor publice şi la imposibilitatea abordării unor strategii în domenii vitale României.
Până în acest moment, Guvernul Grindeanu nu a prezentat o stategie clară în sectoare cheie pentru economia
românească, cum ar fi: energie, infrastructură de transport, apărare. Tragedia este însă, că se pare că nici nu îşi
propune o abordare hotărâtă, tranșantă și curajoasă prin expunerea publică a unor viziuni strategice în aceste domenii
din care, pe termen lung, România ar câștiga enorm în stabilitate, predictibilitate și dezvoltare economică.
Veniturile încasate pe primele două luni sunt la limita prevederilor bugetare și ajustate, se pare, prin
cumularea veniturilor bugetare 1 și 2 martie.
Rămâne destul de neclar cum se va putea asigura plata salariilor din bugetul de stat până la finalul anului
2017, ținând cont de majorările salariale bugetare actuale și cele viitoare, nemaivorbind de creșterea cu 16 % a
salariului minim pe economie.
Rata dobânzilor la datoria publică, transferurile către unități ale administrației publice pentru susținerea
bugetelor de asigurări sociale (pensii) și sănătate, alocarea majorată cu 5,6% pentru protecția socială, creșterea
transferurilor pentru acoperirea contribuțiilor pensionarilor recent scutite la plată, plus alte majorări salariale care
chiar sunt necesare, cum sunt cele ale primarilor, viceprimarilor, președintilor și vicepreședinţilor Consiliilor
Judeţene, vor sufoca bugetul de stat și vor conduce cu siguranță la rectificări bugetare în detrimentul investițiilor
publice.
În mod evident, avem de-a face cu o subdezvoltare pe termen mediu și lung, în care se amestecă viziunea de
stânga a beneficiilor sociale contra voturi, cu cea de dreapta, a stimulării afacerilor prin sub-fiscalizare care pot
conduce, cel mult la stimularea consumului.
Cum rămâne totuși cu perspectiva pe termen mediu și lung a României în contextul unei Europe tot mai
complicate? E clar că nu stă în preocuparea Guvernului PSD-ALDE.
Din păcate, el nu se califică a fi Guvernul României, decât cu numele!
Deputat
Nicolae Neagu
***
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Vitezele Europei și vitezele liderilor din coaliția PSD-ALDE
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
După ce în urmă cu 60 de ani, prin semnarea tratatelor de la Roma, membrii fondatori ai UE au pornit în
ambițiosul proiect al integrării europene, cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma, din 25 martie 2017, va fi
marcată de reflexii profunde asupra stadiului în care acesta se află.
Recent, în pregătirea summit-ului de la Roma, Comisia Europeană a prezentat, în „Cartă Albă privind viitorul
Europei“, cinci scenarii privind evoluția Uniunii Europene. În același timp, liderii autoproclamatului nucleu dur al UE
(Germania, Franţa, Italia şi Spania), reuniți la Versailles, deși au făcut apel la întărirea Europei, au vorbit despre o
Uniune cu mai multe viteze, unul din cele cinci scenarii, în care integrarea se va concentra pe zona euro, iar Uniunea
monetară va deveni un club şi mai select.
Pentru a face o impresie artistică specifică democrației originale românești, Dragnea și Tăriceanu au ținut să
arate că putem și noi să mergem cu mai multe viteze. Dar, din păcate, cutia pe care o prezintă ei este defectă și are doar
trei trepte: OUG 6, 9 și 13, prin care PSD-ALDE au creat un mare deserviciu României. Astfel de acțiuni iresponsabile
au sporit neîncrederea partenerilor noștri europeni în capacitatea țării de a reforma, neîncredere care s-a tradus, de multe
ori, prin măsuri dure, inclusiv prin intermediul MCV.
Cu lideri fără credibilitate, cu echilibre macroeconomice fragile, cu o justiție care poate fi oricând expusă la
presiunea corupției, pentru România este destul de dificil să emită prea multe condiții în interiorul UE, riscând chiar să
piardă lupta politică, extrem de dură, dusă, în acest moment, în culisele integrării și dezintegrării.
Ca urmare, dacă România nu va reuși să demonstreze că are o poziție bine meritată în noua structură europeană,
vom avea acces tot mai redus la instrumentele de finanțare, cu riscul condamnării definitive la subdezvoltare. Deși
premierul Grindeanu s-a declarat împotriva unei Europe cu mai multe viteze, credibilitatea lui, pe plan extern, prin girul
dat pe ordonanțele de urgență, este discutabilă. De aceea, avem nevoie de lideri care să înțeleagă miza uriașă a
poziționării corecte a României în negocierile complicate din interiorul UE.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
O problemă uitată de două decenii
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
Una din problemele cu care se confruntă țara noastră este demografia. Cu toate că semnalele și calculele
prinvind evoluția demografică în România sunt clare și certe, astăzi nu există o politică clară în acest sens.
Performanțele economice, echilibrul sistemului de pensii și nu numai vor depinde foarte mult de câți vom fi.
Indicatorii ne arată că populația României scade rapid și sigur, iar în următoarele decenii rezultatele pot fi mai mult
decât îngrijorătoare.
Conform ultimelor informații oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică în luna ianuarie 2017
numărul de nașteri și căsătorii este mult mai mic decât în luna decembrie a anului trecut, în timp ce doar decesele
copiilor sub un an sunt în creștere. Sporul natural a fost negativ în ianuarie 2017, decedații având un excedent față de
născuții vii cu 13 704 persoane.
Populația României a scăzut constant în ultimii ani, ajungând ca în anul 2014 să fie la nivelul anului 1966,
adică sub 20 de milioane de locuitori. Populația rezidentă în România era de aproximativ 19 760 000 de persoane la
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1 ianuarie 2016, în scădere cu 110.700 de persoane față de 1 ianuarie 2015, fapt ce arată o accelerare a procesului de
scădere a populației. Sigur că fenomenul migrației a avut ca efect o scădere importantă a populației, dar totodată rata
de reproducere a înregistrat o stagnare în ultimii 20 de ani, iar în ultimii ani fiind în scădere. În locul unei medii de
2,1 copii nascuti de o femeie, România este departe și înregistrează o rata de 1,3 copii la o femeie.
Efectele nu pot fi pozitive, dimpotrivă întreaga structură economică și socială a țării se schimbă, iar
rezultatele viitoare sunt descurajatoare și pot fi intuite de pe acum.
Scăderea numărului de locuitori implică un consum mai redus și implicit o piață mai mică pentru investiții
dar și pentru consum, un număr redus pe termen mediu al plătitorilor de taxe și impozite, un dezechilibru al
sistemului de pensii și, nu în ultimul rând, restrângerea tuturor serviciilor și industriilor care se adresează tinerilor.
România îmbătrâneşte rapid iar consecința cu impact major este și degradarea structurii pe vârstă a acesteia, care,
acum poate este chiar mai importantă decât scăderea populaţiei.
Stimați colegi,
Cred că este necesar să realizăm un amplu program de informare și unul eficient de stimulare a tuturor
familiilor să aibă copii, indiferent de statutul social. Măsurile nu trebuie să aibă ca efect direct stimularea unor
anumite categorii de persoane ci a tuturor categoriilor sociale și indiferent de nivelul veniturilor pe care le realizează
respectiva familie. O politică familială pe termen lung trebuie să vizeze oferirea de servicii ce țin de școlarizare,
asistență medicală, facilități privind locuințele pentru tineri, programe pentru vacanțele copiilor, sisteme bune de
transport etc.
România are nevoie să aibă o strategie foarte clară și să manifeste o atenție aparte asupra acestei
problematici, fiindcă vorbim de viitorul țării. Este important să fie elaborat un document care să fie respectat de toată
masa politică, indiferent de cine se găsește la guvernare.
Deputat
Robert Sighiartău
***
Necesitatea asigurării serviciilor de apă şi apă uzată în România
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
22 martie marchează în fiecare an Ziua Mondială a Apei, iar anul acesta, la 25 de ani de la prima celebrare,
subiectul abordat se referă la apa uzată. Profit de această ocazie, să felicit autorităţile responsabile în domeniu care
organizează acţiuni de igienizare a malurilor râurilor şi alte activităţi de conştientizare a copiilor cu privire la
problemele de mediu.
Nu pot însă să nu remarc faptul că, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică –
date publice din 2015, numai 47,7% dintre români au locuinţele racordate la sistemele de canalizare, iar 45,7% au
locuinţe racordate la sisteme de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a apelor uzate. Toate acestea, în condiţiile în
care, ţara noastră trebuie să asigure conformarea cu prevederile Directivei privind calitatea apei destinată consumului
uman şi Directivei privind epurarea apelor uzate urbane până în anul 2018, pentru toate localităţile cu peste 2.000 de
locuitori echivalenţi.
În plus, din informaţiile prezentate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, alocările pentru Axa
Prioritară 3 a Programului Operaţional Infrastructură Mare – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor au atins până la momentul actual 3,4 miliarde euro. Doamna Corina Creţu a
menţionat în media că avem absorbţie nulă în 2017, iar pentru conformarea cu directivele amintite sunt necesare
investiţii de circa 13,8 miliarde euro, conform Programului Operaţional Infrastructură Mare. Retoric ne putem întreba
cum vor fi acoperite miliardele diferenţă până la termenul de conformare – anul 2018.
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De la începutul mandatului şi până astăzi, nu am văzut nicio preocupare reală a actualei guvernări pentru
îndeplinirea termenelor asumate prin Tratatul de aderare, pentru asigurarea unor standarde europene a calităţii vieţii
pentru cetăţeni.
Îndemn miniştrii responsabili din Guvernul Grindeanu să se aplece de urgenţă asupra nevoilor de bază ale
tuturor cetăţenilor români, astfel încât aceştia să beneficieze de servicii publice demne de un stat membru al Uniunii
Europene!
Deputat
Glad-Aurel Varga
***

 Întrebări
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Măsuri pentru urgentarea bugetării Programului național de screening pentru cancer de colon
Stimate domnule ministru,
Având în vedere faptul că în ultimii 27 de ani cazurile de cancer de colon s-au înmulțit în mod alarmant în
România, acestea triplându-se, în timp ce în Europa s-au redus cu 20%, grație eficienței implementării, de mai multă
vreme, a unor programe de screening, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați ce măsuri urgente veți lua pentru
bugetarea screeningului pentru această boală, în condițiile în care, după cum bine știți, Programul național
de screening pentru cancer de colon a fost aprobat de Parlamentul României în urmă cu 10 ani, însă nu a primit
bugetarea necesară pentru a fi organizat.
Consider că implementarea și eficientizarea acestui program național de screening pentru cancer de colon ar
putea salva foarte multe vieți și în România, în condițiile în care acesta și-a dovedit deja eficiența în alte țări
europene, reprezentând în Uniunea Europeană unul dintre cele trei screeninguri obligatorii pentru statele membre,
alături de screeningul mamar și de col uterin.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Aurel-Robert Boroianu
***
Adresată
doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
domnului Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Perspective privind angajările în anul 2017 – Regiunea Nord-Est
Doamnă ministru,
Domnule ministru,
Este de largă notorietate faptul că în România există cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană –
Regiunea de Nord-Est – ale cărei perspective de dezvoltare nu s-au schimbat substanţial în ultimii ani, chiar dacă, toţi
indicatorii (şomaj, PIB/capital, infrastructură şi servicii sociale) această zonă ar trebui să beneficieze de o atenţie
sporită din partea Guvernului. Recent, un studiu foarte bine documentat ştiinţific, realizat de ManpowerGroup asupra
perspectivelor de ocupare pe piaţa muncii relevă lucruri extrem de îmbucurătoare la nivel naţional şi, în acelaşi timp,
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date extrem de îngrijorătoare pentru Regiunea de Nord-Est. Când mă refer la aspectele pozitive am în vedere
concluziile la nivel naţional care spun că „pentru intervalul aprilie – iunie 2017. 32% dintre angajatori anticipează o
creștere a numărului total de angajați, 7% prognozează o scădere și 60% nu prevăd nicio schimbare, ceea ce rezultă
într-o Previziune Netă de Angajare de +25%.”. Faţă de aceste espectative naţionale optimiste, la polul opus se află
Regiunea de Nord-Est cu o perspectivă de creştere a angajărilor de cel mult 3%, regiune situată pe o tendinţă de
scădere de la o lună la alta şi în problema locurilor de muncă nou create. Acest lucru reflectă cât se poate de clar
faptul că, în ciuda creşterii economice la nivel naţional, decalajele de dezvoltare între regiunile României se
adâncesc, iar în regiunile slab dezvoltate continuă să se accentueze coeficientul de sărăcie absolută.
Faţă de această situaţie extrem de gravă, care nu pare să se afle între priorităţile Guvernului, vă solicit,
doamnă ministru, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări:
- care sunt pârghiile de politică publică pe care anticipaţi să le utilizaţi în scopul stimulării agenţilor economici
să-şi orienteze planurile investiţionale şi către Regiunea de Nord-Est, având ca efect creşterea numărului de
locuri de muncă pe timp nedeterminat?
- în condiţiile în care migraţia forţei de muncă reprezentată în special de tineri a redus presiunea socială în
această regiune, care sunt programele guvernamentale pe care le propuneţi în scopul stimulării repatrierii
tinerilor plecaţi la muncă în străinătate?
- vă rog să aduceţi precizări cu privire la intenţia dumneavoastră de a promova o nouă schemă de sprijin pentru
antreprenori (tipul de ajutor diaspora start-up) ţintită către cele mai slab dezvoltate regiuni din România
(Nord-Est şi Sud-Vest). Precizez faptul că în anul 2016, la nivelul Judeţului Suceava sute de tineri s-au arătat
extrem de interesaţi de existenţa unui program care să sprijine activ antreprenoriatul, considerând că acesta ar
fi un argument solid care i-ar determina să se întoarcă acasă, în România, şi să genereze ei înşişi locuri de
muncă în localităţile în care s-au născut.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice
Stadiul implementării Proiectului de Modernizare
a Administraţiei Fiscale din România (RAMP)
Stimate domnule ministru,
Având în vedere faptul că Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale din România (RAMP), finanţat
prin Banca Mondială, a fost aprobat de conducerea Băncii încă din data de 26 aprilie 2013, pe 8 mai 2013 a avut loc
semnarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar pe 12
iulie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 212/2013 de aprobare a acordului de împrumut, publicată în Monitorul Oficial
nr. 413 din 9 iulie 2013 și ținând cont de faptul că acest proiect este unul deosebit de important pentru creşterea
eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale, precum și pentru îmbunătăţirea
conformării voluntare și a reducerii poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării, vă rog, domnule
ministru, să-mi precizați care este stadiul implementării Proiectului de Modernizare a Administraţiei Fiscale din
România (RAMP).
Solicit răspuns scris.
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
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Adresată

domnului Tudorel Toader, ministrul Justiţiei
domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice
Respectarea art. 4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

Domnule ministru al Justiţiei,
Domnule ministru al Finanţelor,
La art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 au fost suspendate mai multe articole din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, printre care şi art. 4, singurul articol din lege sancţionat penal de
legiuitor („art. 71 - Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”). Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 îşi produce efectele,
iar, în prezent, se află în procedură parlamentară: a fost adoptată de Senat, urmând să fie dezbătută de Camera
Deputaţilor, în calitate de cameră decizională.
Cu ocazia dezbaterii şi adoptării Legii bugetului de stat pentru anul 2017, a fost adoptat un amendament care
introduce un nou articol 70, cu următorul cuprins: „Art. 70. – În anul 2017 prevederile alineatelor (1), (2), (3) şi (4)
ale art. 4 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către toate instituţiile şi
autorităţile publice.”
Trebuie să precizăm faptul că Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice este o lege cu caracter organic (în
sensul prevederilor constituţionale şi a modului în care a fost adoptată, modificată şi completată până în prezent), iar
art. 4, corelat cu art. 71 din această lege nu putea fi modificat prin lege ordinară, adică prin Legea bugetului de stat
pentru anul 2017, mai ales pentru faptul că art. 4 corelat cu art. 71 din Legea nr. 500/2002 este prevăzut în mod
expres de către Constituţia României art. 73, alin. (3), lit. h) în zona reglementărilor cu caracter organic.
Având în vedere faptul că O.U.G. nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare şi produce efecte
juridice, precum şi faptul că Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost promulgată în data de 16.02.2017,
devenind Legea nr. 6/2017 şi luând în considerare paralelismul legislativ vădit creat de cele două acte normative, vă
rog să aduceţi, domnilor miniştri, următoarele precizări extrem de importante pentru o bună informare a ordonatorilor
principali, secundari şi terţiari de credite:
- Care norme prevalează? Cele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 sau cele din Legea bugetului
de stat pentru anul 2017?
- Dacă prevalează cele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 înţelegem faptul că ordonatorii de
credite pot să depăşească plafoanele aprobate şi să schimbe destinaţia creditelor de angajament aprobate?
- Dacă în opinia dumneavoastră prevalează prevederile din Legea bugetului de stat pentru anul 2017, ceea ce
potrivit prevederilor constituţionale nu poate fi posibil, înseamnă că Guvernul va susţine amendamentul pe
care îl voi propune pentru eliminarea art. 7 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
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Adresată
domnului Ioniţă Ştefan, director general al Companiei Naţionale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere
Modernizare treceri nivel cale ferată
Stimate domnule director general,
Am fost asigurat, printr-un răspuns transmis, în vara anului trecut, la o întrebare cu acelaşi subiect, pe care
am adresat-o ministrului Transporturilor şi directorului general al CNADNR de la acea dată, că, până la sfârşitul
anului 2016, lucrările efectuate în baza contractului 6R1 „Reabilitare DN 79 Arad-Oradea, km 4+150 - km
107+745” vor fi finalizate, inclusiv prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată rămase de executat.
Din nefericire - şi la această dată - lucrarea de modernizare la standarde europene a DN 79 Oradea - Arad
este umbrită de abandonarea reabilitării trecerilor la nivel cu calea ferată cu care acest drum naţional se intersectează
între localităţile Salonta-Ciumeghiu, la Chişineu-Criş, respectiv Zimandu-Nou, gradul de confort şi siguranţă rutieră
a participanţilor la trafic fiind diminuat semnificativ.
La ore de vârf, pe acest drum naţional se creează veritabile ambuteiaje în apropierea trecerilor la nivel cu
calea ferată, care nu pot fi traversate decât în condiţii de viteză de rulare minimă şi abilităţi maxime de pilotare
printre obstacole din partea conducătorilor auto.
Din aceste considerente, vă rog, domnule director general, să prezentaţi un termen ferm până la care CNAIR
va efectua şi recepţiona aceste lucrări.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Mediului
Verificarea unui posibil abuz al APM Alba
împotriva firmei DAEMTI SRL din Zlatna, Județul Alba
Stimate domnule ministru,
Ca urmare a sesizării primite la Cabinetul meu parlamentar din partea firmei DAEMTI SRL din Zlatna,
județul Alba, cu privire la faptul că aceasta reclamă ca fiind un abuz al APM Alba blocarea implementării
Obiectivului de investiții ‘’Modul fabricare superfosfat din cenușă de oase – Faza Pilot’’, având ca titular firma
menționată și care avea drept scop valorificarea cenușii de oase, deșeu ecotoxic încadrat în Grupa H14 și H15 din
Anexa 4 la Legea 211/2011. Caracterul ecotoxic intervine după eliminarea în depozitele de deșeuri menajere prin
levigare, producând efectul de eutrofiere (supra concentrare în nutrient) a apelor.
Firma DAEMTI SRL reiterează faptul că proiectul respins de către APM Alba ar fi adus prin implementarea
lui o serie de beneficii ecologice și economice, cum ar fi:
‐ reducerea cu 500 t a cantității de deșeu periculos din grupa H 14 si H15, conform Anexei 4
din Legea 211/2011, deșeu care este depozitat astăzi în condiții total ilegale, (în depozite comune cu deșeurile
menajere).
‐ producerea a 3tx320zile = 960 t superfosfat simplu, cu o valoare de piață de 1250 lei =
960tx1250 lei/t = 1200000 lei, ceea ce ar fi condus ulterior la virarea la stat de impozite și taxe aferente celor 10
angajați ai firmei și impozit pe venit de 1%x1200000 =12000 lei.
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Mai trebuie menționat și faptul că blocarea acestui proiect s-a facut prin emiterea Deciziei de respingere a
solicitării acordului de mediu nr 5854/01.03.2015 de către APM Alba și menținută ulterior în urma analizării
contestației depusă de către firma DAEMTI SRL, fără a mai fi emisă o altă decizie în acest sens, care să aibă o
motivare pertinentă și legală.
Având în vedere cele mai sus precizate, vă rog, domnule ministru, să verificați toate aceste aspecte și să-mi
răspundeți în scris, dacă blocarea de către APM ALBA a implementării obiectivului de investiții menționat a fost
făcută în conformitate cu reglementările în vigoare sau a constituit într-adevăr un abuz, iar acest lucru ar trebui de
urgență remediat în mod corespunzător.
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice
Finanţarea deficitului bugetar şi cursul de schimb leu-euro

-

Domnule ministru,
Până la momentul învestiturii în funcţia de ministru al finanţelor, aprecierile la adresa dumneavoastră au fost
unanime în sensul unui profesionist desăvârşit, modest, onest şi corect. Din păcate, aceste aprecieri s-au relativizat
odată cu transmiterea către Parlament a proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2017, atunci când aţi
abandonat mai multe principii şi atitudini faţă de politica fiscal-bugetară, principii care vă caracterizau în activitatea
parlamentară. În consecinţă, în luna februarie a fost adoptat şi promulgat bugetul pentru anul 2017, un buget care, la
capitolul prognoze de creştere şi venituri este bazat pe date profund nerealiste. Efectele unei astfel de proiecţii
bugetare nu au ezitat să apară, fiind un semnal clar atât pentru investitorii străini, cât şi pentru pieţele financiare, că
România va rata în anul 2017 toate ţintele fiscal-bugetare: deficitul bugetar (criteriu Maastricht), deficitul bugetar
structural (Tratatul fiscal), plafonul datoriei publice brute aprobat prin legile specifice. De asemenea, vă aduc aminte
că în prima variantă a bugetului de stat, Ministerul finanţelor publice prevăzuse cheltuieli superioare cu dobânzile în
sarcina datoriei publice, pe care ulterior le-a diminuat în vederea asigurării finanţării reale de 2% din PIB pentru
apărare. Mai mult, aceeaşi lege bugetară s-a fundamentat pe un curs al euro de 4,6 lei. Având în vedere cele două
licitaţii de titluri de stat ratate de Ministerul Finanţelor Publice la începutul lunii martie, precum şi deprecierea
cursului leu/euro, cel mai mare din ultimii cinci ani, vă rog, domnule ministru să aduceţi următoarele precizări:
Care este valoarea creşterii cheltuielilor cu dobânzile în sarcina datoriei publice ca urmare a: neîncrederii
pieţelor financiare, a creşterii dobânzilor pe termen mediu şi lung şi a unui deficit bugetar care va depăşi 3% din PIB
în anul 2017?
- Care sunt măsurile fiscal-bugetare pe care urmează să le implementaţi ca urmare a deprecierii cursului
leu/euro? Trebuie să luaţi în calcul şi avertizările pieţelor financiare care anticipează un curs leu/euro de 4,62
lei în anul 2017.
- Puteţi să-mi explicaţi ce alternativă aveţi la eşecul subscrierilor pentru titluri de stat, alta decât aceea de a
accepta oferte cu dobânzi tot mai mari pentru datoria publică?
- În această situaţie nefavorabilă pentru finanţarea deficitului bugetar la costuri reduse, aveţi în vedere sau în
pregătire un nou acord de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Lămuriri cu privire la „Programul zonă montană”
din Proiectul Bugetului General Consolidat
Stimate domnule ministru,
Modernizarea agriculturii a devenit piatra unghiulară a reformelor propuse de fiecare executiv prin
prezentarea diferitelor programe de guvernare. Actualul program de guvernare menţionează „finalizarea reformei
funciare şi identificarea de măsuri menite să conducă la salvarea zonei montane”. Mergând mai departe, în Proiectul
Bugetului General Consolidat pentru anul 2017, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unde sunt prevăzute
fonduri suplimentare de până la 3.290 milioane lei, astfel încât unul dintre domeniile care ar trebui să primească
creşteri financiare substanţiale este „Programul zonă montană”, căruia îi sunt destinate 450 de milioane lei, măsură
care nu se regăseşte în „Programul de guvernare pentru agricultură” ce poate fi consultat pe site-ul web al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1) Ce reprezintă de fapt „Programul zonă montană” specificat în Proiectul Bugetului General Consolidat?
2) Care sunt problemele actuale pe care le întâmpină zona montană în domeniul agriculturii la nivel de ţară şi,
defalcat, pe zone geografice?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Gabriel Beniamin Leş, ministrul Apărării Naţionale
Clarificarea situaţiei privind achiţizia de corvete multifuncţionale din partea M.Ap.N.
Stimate domnule ministru,
În urma Summitului N.A.T.O. din Ţara Galilor desfăşurat în data de 4-5 septembrie 2014 s-a stabilit ca aliaţii
din cadrul N.A.T.O. a căror cotă din P.I.B., la acea dată, destinată cheltuielilor pentru apărare era sub 2% (şi cazul
României) să îşi fixeze ca obiectiv avansarea cheltuielilor pentru asigurarea valorii de referinţă de 2%. Acest lucru sa concretizat prin acordul politic semnat în data de 13.01.2015 la Palatul Cotroceni între reprezentanţii partidelor şi
formaţiunilor politice şi preşedintele României.
În acest sens, unul dintre obiectivele acordului a fost garantarea unui suport financiar destinat apărării prin
„susţinerea şi dezvoltarea de programe de înzestrare şi pregătire”. Conform anexei 3/18 din proiectul privind Legea
bugetului de stat pe anul 2017, la pagina 6 sunt specificate următoarele programe de înzestrare pe care operatorii
economici din industria de apărare, prin implementarea unor mecanisme legislative, trebuie să le demareze în vederea
modernizării Armatei: avion multirol al Forţelor Aeriene, transportor blindat pentru trupe 8x8 şi 4x4, autoturisme de
teren blindate şi neblindate de tip uşor – 4x4, sisteme C4I cu capabilităţi de integrare ISTAR, corveta
multifuncţională, sistem de rachete sol – aer cu bătaie mare, vânătorul de mine, elicoptere.
În data de 03.03.2017 M.Ap.N. a anunţat că a demarat procedurile legale pentru adoptarea unei H.G. care să
abroge H.G. 906/29.11.2016 privind aprobarea circumstanţelor şi procedurii specifice aferente programului strategic
de înzestrare „Corvetă multifuncţională”, publicată în M.O. al României, Parta I, nr. 1034 din 22.12.2016.
Conform noului document „necesitatea abrogării Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 rezidă în faptul că
actul administrativ conţine o condiţie suspensivă de a cărei îndeplinire depindea producerea sau nu a efectelor
urmărite la data emiterii lui. În consecinţă, neîndeplinirea condiţiei suspensive inserată în cuprinsul prevederilor
art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 face ca hotărârea să nu aibă un caracter definitiv, afectând însăşi
existenţa acesteia”, ca urmare a faptului că Parlamentul României prin comisiile de specialitate nu s-a pronunţat cu
privire la solicitarea M.Ap.N. de la acea dată.
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În ultimii doi ani opiniei publice i-au fost prezentate, în baza transparenţei decizionale, o serie de planuri
destinate înzestrării Armatei din care unele s-au materializat şi altele nu. Programul „Corvetă multifuncţională”,
prioritate majoră pentru înzestrarea Armatei române este întârziat.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt mecanismele legislative şi procedurale prin care M.Ap.N. intenţionează să reia programul
de înzestrare „Corvetă multifuncţională” având în vedere mediul de securitate internaţional şi situaţia
geostrategică din proximitatea României?
2. Contractul pentru achiziţia de corvete multifuncţionale va fi încheiat tot cu Şantierul Naval Damen
Galaţi S.A. aşa cum era prevăzut iniţial?
3. Afectează întârzierea achiziţiei de corvete multifuncţionale capacitatea de apărare a Românie pe
termen scurt şi mediu?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată domnului Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului
Strategia de dezvoltare a segmentului de turism
din județul Neamț și zona Moldovei
Stimate domnule ministru,
La începutul mandatului dumnevoastră ați prezentat o serie de obiective de dezvoltare a turismului din
România în perioada 2017-2020, incluzând și o Strategie națională de dezvoltare și promovare a turismului. Ca
deputat reprezint județul Neamț, o zonă administrativă cu un potențial turistic imens, însă insuficient exploatat pentru
a contribui la dezvoltarea comunității. De exemplu, în judeţul Neamţ pot fi vizitate, conform unei liste a
monumentelor istorice întocmită, în urmă cu mai mulți ani, de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
537 de monumente istorice, printre care se regăsesc: 35 de situri arheologice, 103 aşezări din care 3 sunt aşezări
fortificate, 9 cetăţi, 19 necropole, 80 de case, conace şi hanuri tradiţionale, 7 ziduri de incintă şi fortificate, 2 centre
urbane istorice la Roman şi Tîrgu Neamţ, 41 de clădiri monument istoric, 36 turnuri şi clopotniţe. În plus, în județul
Neamț sunt construite 54 de mănăstiri şi schituri, iar asta ar putea duce la dezvoltarea și promovarea turismului
ecumenic. Pe lista avantajelor acestei zone administrative se adaugă frumusețea municipiului Piatra Neamț, zona de
munte și multe altele.
Din păcate, în pofida existenţei acestor bogății ale naturii, care ar merita să fie admirate și vizitate de cât mai
mulți turiști, realitatea este alta. Turismul din această zonă este subdezvoltat și din cauza faptului că infrastructura
rutieră este caducă, iar turiștii români și cei străini preferă să viziteze zonele turistice accesibile sau din proximitate
datorită confortului.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care sunt direcțiile mari pentru turismul din județul Neamț și zona Moldovei incluse în Strategia națională de
dezvoltare și promovare a turismului?
2. Există vreun plan prin care județul Neamț să fie inclus într-un circuit turistic extins în zona Moldovei?
3. În condițiile în care dezvoltarea infrastructurii va fi întârziată ce măsuri vedeți pentru ca dezvoltarea
turismului să nu fie afectată?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Adresată domnului Șerban Valeca, ministrul Cercetării
Subfinanțarea pentru noi cercetări medicale
În urma audiențelor susținute în cadrul biroului parlamentar mi-a fost adusă la cunoștință situația
problematică privind subfinanțarea noilor proiecte de cercetare în domeniul medical. În urma verificărilor întreprinse
a reieșit că atât Alianța Națională pentru Boli Rare România cât și Directorate General Research din cardul Comisiei
Europene solicită punerea accentului pe cercetarea medicală pentru a îmbunătăți accesul la un diagnostic corect,
precoce și un tratament adecvat.
Având în vedere cele menționate anterior, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați dacă ministerul pe
care îl coordonați are în vedere acordarea de fonduri suplimentare pentru noi cercetări în domeniul medical.
Solicit răspuns scris pentru întrebarea adresată.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministru al Sănătății
Lipsa programelor de sceening pentru cancer la sân
În urma audiențelor susținute în cadrul biroului parlamentar mi-a fost adusă la cunoștință situația extrem de
gravă a lipsei programelor de screening și monitorizare pentru persoanele cu risc ridicat de cancer la sân. În urma
verificărilor întreprinse s-a constatat absența unui program de screening în rândul femeilor de peste 50 de ani,
program care este din perspectiva specialiștilor obligatoriu.
Având în vedere cele menționate anterior, vă solicit, domnule ministru, să îmi comunicați dacă ministerul pe
care îl coordonați are în vedere crearea unui program național de screening pentru cancer la sân.
Solicit răspuns scris pentru întrebarea adresată.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministru al Sănătății
Riscul de toxicitate al ambalajelor fast-food
În urma analizei unui studiu privind posibilele riscuri în ceea ce privește ambalajele fast-food au fost
subliniate o serie de substanțe cu un risc ridicat al sănătății cetățenilor. Una dintre principalele metode folosite de
marile lanțuri fast-food pentru tratarea ambalajelor este flourarea datorită capacității de a impermeabiliza hârtia și
cartonul, conducând atât la probleme ale tiroidei, cât și la tulburări de dezvoltare la copii, scăderea fertilității si
cancer. În sensul celor menționate anterior, vă solicit domnule Ministru să îmi comunicați dacă ministerul pe care îl
coordonați are în vedere analiza ambalajelor de tip fast-food regăsite pe piață în România?
Solicit răspuns scris pentru întrebarea adresată.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
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Adresată domnului Daniel Constatin, ministrul Mediului
Eliminarea timbrului de mediu si înlocuirea acesteia cu eco-vinieta
Domnule ministru,
Bucuria șoferilor nu a ținut mult, așa ca proverbul ”O minune nu ține decât 3 zile”, este foarte relevant în
acest caz. Controversatul timbru de mediu, introdus de Guvernul Ponta în 2013 și declarat ilegal de Curtea de Justiție
a Uniunii Europene , a fost eliminat începând cu 1 februarie a.c. Dureros este că odată cu eliminarea acestei taxe a
fost sistată și procedura de restituire a taxei respective către șoferi, iar cei care nu au dpus cererile de restituire pâna
la această dată vor pierde. De ce tot cetățeanul să piardă iar statul să căștige.
Am scăpat de timbrul auto, pregătim banii pentru altă taxă: Eco-vignieta. Dați cu o mână și luați cu două.
Acest, așa zis sistem modern pe care doriți să-l iplementați , printr-o viitoare Ordonanță de Urgent, îi va nemulțumii
pe șoferi, pentru că normal era să rezolvați sistemul de transport public și parcările și apoi să veniți cu această
măsură.
Vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați dacă această nouă taxă, pe care
dumneavostră o definiti ca un nou concept, va rezolva problerma noxelor și a îmbătrânirii parcului auto din România
și care este valoarea acestei eco-viniete.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

Adresată: domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Amânarea punerii în aplicare a Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea
profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea
și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România
Stimate domnul ministru,
Am primit pe cabinetul meu parlamentar o sesizare din partea Federaţiei Române a Asociaţiilor de
Fizioterapie, FRAF, prin care sesizează amânarea punerii în aplicare a Legii nr. 229/2016 privind organizarea și
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Fizioterapeuților din România. Din această cauză, în prezent, Direcțiile de Sănătate Publică nu mai eliberează
autorităţii de liberă practică pentru absolvenții Facultăților de Medicină, specializarea Balneofiziokinetoterapie și
recuperare și ai Facultăților de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială. Acest
neajuns are consecințe grave precum: imposibilitatea angajării absolvenților mai sus menționați în sistemul de
sănătate public și privat; blocarea migrației acestora în spațiul Comunității Europene; imposibilitatea promovării
acestora în grade profesionaleş locarea autorizării cabinetelor de liberă practică pentru alte activități referitoare la
sănătatea umană (cod CAEN 8690); blocarea contractării cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru serviciile de
kinetoterapie și fiziokinetoterapie furnizate de către acești absolvenți pacientului român.
În memoriu se menţionează faptul că termenul legal de 60 de zile prevăzut de art. 20 alin (4) al Legii nr.
229/2016, conform căruia Ministerul Sănătății aprobă prin OMS și publică în Monitorul Oficial al României Statutul
și Regulamentul intern de organizare și funcționare al Colegiului Fizioterapeuților din România, a fost depășit
(documentele necesare au fost elaborate de către reprezentanții asociațiilor profesionale ale fizioterapeuților
membre ale FRAF și depuse la termen, la Ministerul Sănătății, prin adresa cu nr. 5068/20 ianuarie 2017).
Vă cer, domnule ministru, să-mi precizaţi care este termenul pentru punerea în aplicare a Legii 229/2016
publicată în Monitorul Oficial nr 939/2016. Când veţi emite normele metodologice de aplicare al legii, având în
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vedere că termenul de 90 de zile prevăzut de art. 27 alin (1) din Legea 229/2016, conform căruia Ministerul Sănătății
împreună cu Ministerul Educației Naționale și cu consultarea reprezentanților asociațiilor de fizioterapie din
România, emit normele a fost de asemenea depășit?
Aştept răspuns în scris.
Deputat
Pavel Popescu
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Soarta copiilor din mediul rural este în pericol
Doamnă ministru,
Din raportul publicat de Fundaţia World Vision România rezultă că, în 2016, jumătate din familiile din
mediul rural nu puteau să-și acopere nevoile de bază pentru o viață decentă. Grav este că mulți copiii din mediul rural
nu au asigurate cel puțin 2 mese pe zi și merg la culcare flămânzi. Din același raport, rezultă că sunt foarte mulți
copiii care nu au acces permanent la servicii medicale, muncesc în gospodărie peste 2 ore pe zi, dar petrec mai puțin
de o oră la școală. De asemenea, părinții copiilor cu dizabilități nu apelează la nici un serviciu de specialitate pentru
recuperarea lor sau copiii nu beneficiază de astfel de servicii.
Ca urmare, se poate constata că se agravează discrepanțele între condițiile de dezvoltare a copiilor din mediul
rural, comparativ cu cei din urban, cu efecte majore asupra educației, sănătății și calității vieții la sate.
În acest context, în afara promisiunilor din programul de guvernare, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele
întrebări:
 Ce măsuri concrete veți lua pentru a reduce inegalitățile, riscul sărăciei și excluziunii sociale pentru copiii
din mediul rural?
 Cum veți susține efectiv serviciile sociale din mediul rural, având în vedere faptul că, de curând, ați
diminuat bugetele alocate acestui domeniu?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene
Perspectiva sumbră a dezvoltării României cu ajutorul fondurilor europene pentru 2014 - 2020
Doamnă ministru,
Programul de guvernare PSD-ALDE se bazează aproape exclusiv pe accesarea fondurilor europene pentru
asigurarea dezvoltării României. La nivel declarativ, reprezentanții executivului vorbesc despre deschiderea tuturor
liniilor de finanțare, până la sfârşitul anului 2017, dar și despre accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor
europene. În realitate, întregul proces este întârziat, de la lansarea apelurilor, a evaluărilor și aprobărilor de proiecte,
până la aprobarea cheltuirii banilor. Ca urmare, asistăm la critica meritată din partea Comisiei Europene, chiar a
comisarului PSD, doamna Corina Crețu, privind incapacitatea, incompetența și interesele de tot felul care au condus
la un grad de absorbție de doar 0.5%.
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În acest context, vă rugăm să precizați viziunea dvs. privind accelerarea ritmului de utilizare a fondurilor
europene, răspunzând la următoarele întrebări:
•
Câte linii de finanțare sunt deschise și câte nu au fost încă lansate pentru fiecare program operațional în
parte?
•
În ce stadiu sunt acreditările pentru autoritățile de management și control al proiectelor și programelor?
•
Care este planul de măsuri concrete pentru deblocarea accesării fondurilor?
•
Cum veți debirocratiza și simplifica procedurile pentru beneficiarii de fonduri, din momentul depunerii
proiectului și până la decontarea finală, atât din punct de vedere administrativ, cât și legislativ?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată
Ministerului Fondurilor Europene,
Ministerului Apelor și Pădurilor
Necesitatea asigurării serviciilor de apă şi apă uzată în România
22 martie marchează în fiecare an Ziua Mondială a Apei, iar anul acesta, la 25 de ani de la prima celebrare,
subiectul abordat se referă la apa uzată. Profit de această ocazie, să felicit autorităţile responsabile în domeniu care
organizează acţiuni de igienizare a malurilor râurilor şi alte activităţi de conştientizare a copiilor cu privire la
problemele de mediu.
În conformitate cu datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică – date publice din 2015, numai 47,7%
dintre români au locuinţele racordate la sistemele de canalizare, iar 45,7% au locuinţe racordate la sisteme de
canalizare prevăzute cu staţii de epurare a apelor uzate. Toate acestea, în condiţiile în care, ţara noastră trebuie să
asigure conformarea cu prevederile Directivei privind calitatea apei destinată consumului uman şi Directivei privind
epurarea apelor uzate urbane până în anul 2018, pentru toate localităţile cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi.
În plus, din informaţiile prezentate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, alocările pentru Axa
Prioritară 3 a Programului Operaţional Infrastructură Mare – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor au atins până la momentul actual 3,4 miliarde euro. Doamna Corina Creţu a
menţionat în media că avem absorbţie nulă în 2017, iar pentru conformarea cu directivele amintite sunt necesare
investiţii de circa 13,8 miliarde euro, conform Programului Operaţional Infrastructură Mare.
Având în vedere cele de mai sus vă rog să-mi comunicați:
- ce măsuri se întreprind pentru îndeplinirea termenelor asumate prin Tratatul de aderare, pentru asigurarea
unor standarde europene a calităţii vieţii pentru cetăţeni?
- cum vor fi acoperite diferenţa de sume până la termenul de conformare – anul 2018, având în vedere
declarațiile dnei C. Crețu?
- care sunt principalele măsuri care se iau pe termen scurt, mediu și lung, pentru ca românii să beneficieze de
servicii publice demne de un stat membru al Uniunii Europene?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad-Aurel Varga
***
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Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Lipsa vaccinul împotriva hepatitei B la nou născuți
Domnule ministru,
Vaccinul hepatitic B pediatric este utilizat pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor de hepatită B.
În luna ianuarie 2017 erau identificate pe stoc 22.300 doze la nivel national și niciun indiciu cu privire la
existența vreunei disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România.
În prezent, în spitatele din România nu se găsesc doze de vaccin împotriva hepatitei B pentru nou născuți.
Copii nou născuți la sfârșitul lunii februarie au fost externați din spital fără a li se face acest vaccin, iar medicii de
familie nu știu ce să le comunice părinților cu privire la achiziționarea acestuia, căci nu se găsește nici măcar în
farmacii.
Timp de un an, aproximativ 150.000 de bebeluşi riscă să rămână nevaccinaţi.
Ați declarat că contractul pentru vaccinul împotriva hepatitei B va fi onorat în perioada iunie-iulie, dar până
atunci ce măsuri aveți în vedere pentru acești copii?
Vă rog să-mi comunicați, de asemenea, ce măsuri se iau pentru acești copii nou născuți să beneficieze de
vaccin în acest an, se ține o evidență pentru ca aceștia să beneficieze la un moment dat de acesta?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Robert Sighiartău
***
 Interpelări

Adresată: doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat PNL
Obiect: Funcționarea ineficientă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor jud. Cluj; măsuri de remediere a situației
Stimată doamnă ministru,
Sute sau chiar mii de persoane se îngrămădesc zilnic la cozile formate la Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Această situație nu este necunoscută nici autorităților, și nici
publicului larg. Și deși situația a devenit un fapt notoriu, măsurile administrative pentru remedierea acesteia întârzie
să apară.
În județul Cluj, un cetățean care își cumpără astăzi un autovehicul și care, deci, este obligat de lege să
interacționeze cu SPCRPCIV Cluj, se poate programa abia la jumătatea lunii mai a anului curent. Adică aproximativ
45 de zile trebuie ca acest cetățean să aștepte, doar pentru că autoritățile tutelare SPCRPCIV Cluj, respectiv M.A.I.
prin instituția Prefectului, nu au luat măsuri administrative concrete de remediere a acestei disfuncționalități.
Doamnă Ministru, sunt conștient că suntem într-un context în care numărul înmatriculărilor a crescut relativ
rapid și exponențial. Ceea ce nu înțeleg însă este de ce nu se iau măsuri rapide la nivel administrativ – spre exemplu,
detașarea unor funcționari pe termen limitat, până lucrurile revin la normal. Am auzit în spațiul public și ideea că
situația nu se va remedia curând deoarece se dorește organizarea unui concurs pentru a spori numărul personalului
SPCRPCIV.
Doamnă Ministru, vă rog să îmi comunicați următoarele informatii:
1. Care sunt măsurile pe care le-ați dispus ori intenționați să le dispuneți pentru a remedia această situație de la
nivelul SPCRPCIV Cluj?
2. Măsura detașării temporare este parte dintr-un eventual portofoliu mai larg de măsuri pe care intenționați să
le dispuneți?
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3.

Există la nivelul M.A.I. un calendar pentru luarea măsurilor necesare remedierii situației? Dacă da, care este
acesta?
Solicit răspuns scris.
***

Adresată: dl. Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat PNL
Obiect: Proporția cheltuielilor de personal/de înzestrare
Stimate domnule ministru,
Odată cu modificarea contextului regional de securitate, dar și cu alegerea unui nou lider la Casa Albă,
problematica alocării a 2% din Produsul Intern Brut pentru cheltuielile privind apărarea a ajuns un subiect important
de dezbatere publică. În spațiul public au apărut, din varii surse, diverse analize din concluziile cărora reiese că, de
facto, procentul alocat pentru apărare ar fi undeva sub 2%, mai precis între 1,3% și 1,7% din PIB. Cele mai frecvente
neclarități apar atunci când se încearcă realizarea unei priviri comparative asupra cheltuielilor privind personalul și
cheltuielile privind înzestrarea efectivă.
Având în vedere diversitatea surselor de informare, cât și diversitatea scenariilor prezentate de aceste surse,
vă rog să îmi comunicați clar următoarele informații:
1. Care a fost proporția cheltuielilor cu înzestrarea, pe de o parte, și a celor cu personalul (în care să fie incluse
și evidențiate separat și cheltuielile cu pensiile), pe de altă parte, în fiecare an începând cu aderarea României
la NATO și până în prezent.
2. Care apreciați că este proporția ideală între cele două tipuri de cheltuieli, așa încât să corespundă atât
modelelor NATO cât și necesităților particulare ale României.
Solicit răspuns în scris.
***
Către: domnul Sorin Mihai Grindeanu, prim -ministru
Din partea: dlui Glad Aurel Varga, deputat PNL
Subiect: Prorogare termen privind apărarea împotriva incendiilor
Domnule prim-ministru,
Securitatea la incendiu este o cerință fundamental a construcțiilor. Potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea
unei construcții se realizează numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu.
Prin O.G. nr.17/2016 termenul până la care persoanele cu responsabilități legale au obligația obținerii
respectivului act administrativ a fost prelungit de la 31 decembrie 2016 până la data de 30 iunie 2017.
Deși obligația legală a avut un impact pozitiv, multe firme mergând să obțină acest act administrativ, în
practică au apărut o serie de probleme, de eficiență a procedurilor.
Având în vedere că multe persoane cu obligații legale ce au nevoie de această autorizație nu o vor putea
obține în timp util, în ciuda eforturilor făcute atât de către acestea, cât și de inspectoratele pentru situații de urgență
județene, vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere prelungirea acestui termen până la sfârșitul anului 2017.
Solicit răspuns în scris.
***
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