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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 10 – 14 aprilie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 10 aprilie

La Camera Deputaților s-au desfășurat, luni, 10 aprilie, dezbaterile politice cu tema ,,Situația economică a României
după primele trei luni din anul 2017,,. Dezbaterile au avut loc la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, fiind invitat să
participe domnul Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor publice, care a prezentat punctul de vedere al Executivului în legătură cu
tema menționată.
La analiza temei au luat parte deputații: Iulian Bogdan Huțucă, Dan Vâlceanu și Raluca Turcan (Grupul parlamentar al
PNL), Leonardo Badea (Grupul parlamentar al PSD), Claudiu Năsui (Grupul parlamentar al USR), Varujan Vosganian
(Grupul parlamentar al ALDE) și Eugen Tomac (Grupul parlamentar al PMP).

Ședința Camerei Deputaților de marți, 11 aprilie
Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, marți, 11 aprilie, 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 28 /2017) (255 voturi pentru);
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului
– pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de
stat (PL-x 117/2017) - lege ordinară (260 voturi pentru);
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar
norvegian pe perioada de programare 2009-2014 (PL-x 479/2016) - lege ordinară (256 voturi pentru);
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de
apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 159/2017) - lege ordinară (255 voturi pentru, 1
împotrivă, 1 abținere);
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din
Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea
unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-x 124/2017) - lege ordinară (261 voturi pentru);
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea şi
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură (PL-x 165/2017) - lege ordinară (267 voturi pentru);
7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din
Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 73/2017) - lege ordinară (263 voturi pentru);
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri
de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene (PL-x 478/2016) - lege organică
(268 voturi pentru);
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale (Pl-x 147/2017) - lege organică (178 voturi pentru, 39 împotrivă, 51 abțineri);
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
150/2017) - lege organică (218 voturi pentru, 1 împotrivă, 49 abțineri);
11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.624 din 26 octombrie 2016, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.937 din 22 noiembrie 2016 (PL-x 66/2016/2017) - lege organică (196 voturi
pentru, 2 împotrivă, 77 abțineri);
12. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului
nr.84/1995, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 588/2010/2012) - lege organică (251 voturi pentru, 19
abțineri);
13. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (Pl-x
106/2017) - lege organică (272 voturi pentru, 3 abțineri). Comisiile de specialitate au propus un raport de respingere.
14. Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei
publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul
aleşilor
locali
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
(Pl-x 108/2017) - lege organică (275 voturi pentru). Comisiile de specialitate au propus un raport de respingere.
Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele
proiecte de lege:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x 477/2016) - lege
ordinară ;
2. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile (Pl-x
131/2017) - lege organică;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României
nr.446/23.06.2015 (Pl-x 359/2016) - lege organică ;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.301 şi art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x
333/2015) –lege organică;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România,
cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 38/2010) - lege ordinară ;
6. Proiectul de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir (PL-x 185/2015) –
lege ordinară.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 13 aprilie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

968

din care:
– existente la sfârşitul anului 2016

793

– înregistrate în luna ianuarie 2017

6

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017

169

1) Dezbătute

281
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

251

– 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
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

277
25
32
50
170
1
1
2
689
148
524
14
3
6
11
10
1

Cele 277 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
76 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
48 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
20 proiecte de legi
201 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 62 legi, dintre care 10 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 50 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, 10 şi marţi, 11 aprilie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

157
155

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
15

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

7
13

- votate
din care: - la Senat
- la promulgare
- la vot final
Retrimise la comisii

6
7
2
6

▪ Cele 13 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 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 10 – 14 aprilie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1. PL-x 117/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind
aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat
2. PL-x 478/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea
unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
3. PL-x 479/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2016 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar
al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
4. PL-x 159/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii
la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5. PL-x 124/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1
din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
6. PL-x 165/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică
în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură
7. PL-x 73/2017 - Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a
art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului:
1. Pl-x 147/2017 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii Constituţionale
2. Pl-x 106/2017 - Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă
Se comunică respingerea
3. Pl-x 108/2017 - Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001
a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 din 28
septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare
Se comunică respingerea
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4. Pl-x 150/2017 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
5. PL-x 66/2016/2017 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.624 din 26 octombrie 2016, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.937 din 22 noiembrie 2016
6. PL-x 588/2010/2012 – Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima
sesiune ordinară a anului 2017
(situaţie la data de 18 aprilie 2017)

În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale
Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2017, care cuprinde 118 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 56 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:

Stadiul proiectelor de
legi
Camera
Proiect
decizională
e
Camera
Deputaţilor
4
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor
- Cameră
decizională:

52

Total
Total
general:

Senat
În
procedură

ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE
0

0

0

0
56

CAMERA DEPUTAŢILOR

0

- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

0

- transmise la Senat:
- în curs de promulgare:
- respinse definitiv:
- legi promulgate:

3
0
0
1

0
9
34
2

- transmise la Senat:
- respinse definitiv:
- în curs de promulgare:
- legi promulgate:

45

0
0
6
1
11

56
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ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 18 aprilie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
524/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2010. (poz. I-c-1)

L
616/2011

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
525/2011

2

3

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

Obiectul de reglementare

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente
anului 2010.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2010 şi a contului general de Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului CD +S
anul 2010. (poz. I-c-2)
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj BUG CD + BUG S
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de
execuție a bugetului de stat, a contului anual de
execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Observații

Raport depus
pe data de
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

pe anul 2010.

Raport depus
pe data de
25.10.2012;
urmează să
intre pe OZ

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
CD +S
contului anual de execuție a bugetului Fondului național
BUG CD + BUG S
unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
428/2012

4

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

5

L
546/2013

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2011 și a contului general anual de Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului CD +S
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului BUG CD + BUG S
general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru
anul 2011. (poz. I-c-4)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
413/2013

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente anului
2012. (poz. I-c-5)

șomaj pe anul 2011.

CD +S
BUG CD + BUG S

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
414/2013

6

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2012. (poz. I-c-6)

PLx
411/2014

7

L
568/2014

- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
PLx
412/2014

8

L
569/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe

Raport depus
pe data de
23.10.2013;
urmează să
intre pe OZ

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

BUG CD + BUG S

Raport depus
pe data de
25.06.2014;
urmează să
intre pe OZ

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra CD + S
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a BUG CD + BUG S
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în
exerciţiul financiar al anului 2013.

Raport depus
pe data de
24.03.2015;
urmează să
intre pe OZ

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de CD + S
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul BUG CD + BUG S
2013 au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin
Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa

Raport depus
pe data de
24.03.2015;

CD +S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului Fondului national
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului
general al datoriei publice aferente anului 2013.
(poz. I-c-7)

Observații

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
anul 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

9

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
337/2013

10

L
501/2013

PLx
71/2015

11

12

Stadiul

cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a
bugetului.

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general
anual al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-9)

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii
nr.656/2002
pentru
prevenirea
şi
sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării actelor de terorism. (poz. I-a-4)

CD +S
BUG CD + BUG S

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea
unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-a10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
554/2015

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale.
(poz. I-a-1)

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul
informării Autorităţilor europene de supraveghere în
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr.
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 113/2013.
Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volumrezultat, incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de
care beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără
contribuție personală, pe baza prescripției medicale în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru
denumirile comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor
naționale de sănătate, de către deținătorii autorizațiilor de
punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali
ai acestora.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre
creanțele datorate și plățile efectuate.

Observații
urmează să
intre pe OZ

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

L
604/2014

L

Obiectul de reglementare

Raport depus
pe data de
28.06.2016;
urmează să
intre pe OZ

S - Adoptat pe
25.02.2014

CD - Retrimis
pe data de
13.05.2015 la
BUG şi JUR pt.
raport comun
suplimentar

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

S - Adoptat pe
29.06.2015

CD - BUG şi

TDR:
27.05.2015

TDR:
02.03.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
279/2015

PLx
504/2016

13

L
454/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora.
(poz. I-a-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
511/2016

14

15

L
548/2016

PLx
24/2017
L
550/2016

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind
contractele de credit oferite consumatorilor pentru
bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori. (poz. I-a-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin

Stadiul
JUR pt. raport
comun

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate
structurile care au responsabilitatea gestionării și
controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate
pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus
prevederi noi care să asigure armonizarea reglementărilor
legale naționale cu reglementările europene, în special în
ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 20142020.
Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a
Directivelor
2008/48/CE
şi
2013/36/UE
şi
a
Regulamentului (UE) nr.1093/2010. Proiectul de lege
reglementează, în principal, drepturile şi obligaţiile părţilor
în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori
privind vânzarea, cumpărarea unor bunuri imobile,
contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor
bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonităţii înainte
de acordarea unui credit de către creditorii non-financiari,
anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv
pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de
credite şi a entităţilor care desfăşoară activitatea de
recuperare creanţe, aspecte cu privire la furnizarea de
servicii accesorii, modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.50/2010, educaţia financiară a
consumatorilor, informaţii şi practici preliminare încheierii
contractului de credit, informaţii şi drepturi privind
contractele de credit, rambursarea anticipată, cerinţe
referitoare la entităţile de recuperare creanţe, evaluarea
bunului, servicii de consiliere.
Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de
vehicule, precum şi a organizării şi funcţionării Biroului
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare

Observații
TDR:
22.09.2015

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - BUG şi
JUR
TDR:
pt. raport comun 15.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

TDR:
CD - BUG şi
15.11.2016
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - BUG,
IND, JUR și

TDR:

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
128/2017

16

L
633/2016

PLx
143/2017

17

18

L
3/2017

PLx
174/2017
L
33/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor
de infrastructură de transport, unele măsuri în
domeniul transporturilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
(poz. I-a-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal. (poz. I-a-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind aprobarea participării
României ca membru asociat la Proiectul BEPSErodarea bazei de impozitare şi transferul
profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la

Obiectul de reglementare
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA,
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se
optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor
obligatorii prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi
posibilitatea suspendării contractului RCA, la cererea
asiguratului care a încheiat un astfel de contract pe
perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului,
conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării
vehiculului
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în
cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de
interes național în vederea furnizării de servicii de
transport adecvate, precum și a compensației de serviciu
public; reglementări privind veniturile, închirierea,
cheltuielile pentru investiții, reparații, modernizări și/sau
dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice, zona de
siguranță și protecție, pentru administratorul infrastructurii
feroviare; abrogarea art.40, deoarece nu mai este necesar
în condițiile în care Regulamentul (CE) nr.1370 stabilește
prevederi în acest sens. Reglementează modalitatea de
plată a cheltuielilor aferente proiectelor de infrastructură
de transport fazate din bugetul de stat.
Modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. Măsurile vizează, în principal,
susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării şi
dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării
activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea
vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata
contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu
contract individual de muncă.
Aprobarea participării României ca membru asociat la
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul
profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care
România este parte.

Stadiul

Observații

TRSP
pt. raport comun

16.02.2017

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - BUG şi
TDR:
TRSP
07.03.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat
03.04.2017

TDR:
16.03.2017

pe

CD - BUG
pt. raport
TDR:
20.04.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

care România este parte. (poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

19

20

21

22

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
640/2015
L
455/2016

PLx
781/2015
L
390/2015

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
privind protecţia consumatorului. (poz. I-a-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unui număr de
cinci
acte
normative
din
domeniul
protecţiei
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum şi garanţii conexe.

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

TDR:
12.03.2009

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor S - Adoptat pe
02.09.2010
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase din România, republicată, cu modificările şi
CD
- Retrimis
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia
preţioase în România. (poz. I-a-29)
internă
a
prevederilor
Directivei
2006/123/CE
a
pe data de
TDR:
- Caracter: organic
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 19.03.2013 la
02.04.2013
- Procedură de urgenţă: da
2006
privind
serviciile
în
cadrul
pieţei
interne,
în
ceea
ce
- Iniţiator: Guvern
IND și JUR
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi
- Cameră decizională: CD
pt. raport comun
pietre preţioase.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele
măsuri pentru implementarea mecanismului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de
energie electrică, pentru perioada 2013-2020,
inclusiv Planul naţional de investiţii. (poz. I-a-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat pe
05.10.2015
Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
comercianţi. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

CD - Retrimis
pe data de
18.11.2015 la
IND
pt.raport
suplimentar

TDR:
02.12.2015

S - Adoptat pe
02.11.2015

CD - IND și
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt. raport comun
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD

23

24

25

PLx
213/2016
L
10/2016

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
512/2016
L
553/2016

PLx
468/2012

26

L
333/2016
PLx
455/2016

27

L
543/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea
produselor şi garanţiile asociate acestora.
(poz. I-a-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
(poz. I-a-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind suplimentele
alimentare. (poz. I-a-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru
modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie. (poz. I-a-31)

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale
de conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul
propunerii este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în
ceea ce priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile
consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea
se pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu
contravaloarea lor.
Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate,
precum şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare
a acestora prin extinderea răspunderii producătorilor
asupra organizaţiilor colective de transfer, care preiau
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe
fluxurile de deşeuri.
Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achiziţiilor publice, astfel încât să fie
eliminate sau modificate prevederile contradictorii
legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice, pentru
a se evita declanşarea unor proceduri de infrigement
asupra României. În acest sens, demersul normativ
intervine asupra Legii nr.346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, precum şi asupra Legii nr.101/2006 a serviciului
de salubrizare a localităţilor.
Stabilirea cadrului legal privind comercializarea
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre
privind suplimentele alimentare.
Abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de
utilitate publică în vederea realizării perdelelor forestiere
prevăzută de Legea nr.289/2002, urmând ca aceasta să se
realizeze potrivit prevederilor Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară

S - Adoptat pe
19.04.2016

CD - IND
pt.raport

TDR:
26.05.2016

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - IND și
JUR
pt.raport comun

TDR:
15.11.2016

S - Respins pe
30.10.2012

CD - AGRI și
TDR:
SAN
29.11.2012
pt. raport comun
S - Adoptat pe
10.10.2016

TDR:

CD - AGRI, JUR 27.10.2016
și MED

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

PLx
23/2017

28

L
547/2016

PLx
112/2017

29

L
576/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice. (poz. I-a-9)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în şcoli. (poz. I-a-22)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
134/2017

30

L
636/2016

PLx
26/2017

31

L
557/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru
suspendarea prevederilor art.23 alin.23 alin.(1)
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-a-38)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative. (poz. I-a-20)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi
local, cu modificările şi completările ulterioare.

pt. raport comun

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul
consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii
de control privind integritatea fondului forestier naţional,
trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier
naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din
afara acestuia.

S - Adoptat pe
28.12.2016

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2010, în sensul includerii preşcolarilor
din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program
normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai distribuţiei
gratuite de fructe.

Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a prevederilor
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la interzicerea
păşunatului animalelor domestice în teren agricol între 6
decembrie - 24 aprilie.
Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi
înfiinţarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere
(C.N.I.R.) ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică,
sub autoritarea Ministerului Transportului, de interes
strategic național, în vederea dezvoltării pe termen lung a
reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în
conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia
Europeană. Totodată, se prevede modificarea și
completarea unor acte normative cu relevanță în domeniu,
și anume Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes național, județean și local, precum și

Observații

CD - AGRI și
TDR:
JUR
16.02.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - AGRI și
TDR:
INV
02.03.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
13.02.2017

CD - AGRI și
TDR:
MED
09.03.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - TRSP și
TDR:
JUR
16.02.2017
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare
Ordonanţa Guvernului
drumurilor.

32

33

34

35

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
505/2016
L
456/2016

PLx
113/2017
L
579/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, în vederea transpunerii unor
acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul
protecţiei mediului. (poz. I-a-34)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru
mediu. (poz. I-a-13)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor. (poz. I-a-40)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern

nr.43/1997

privind

Stadiul

Observații

regimul

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea
echipamentelor electronice uzate.
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, a
opt acte normative, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis
României o solicitare de informaţii cu privire la
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU
Pilot 5642/13/JUST).
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea
ce priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale,
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea
veniturilor la Fondul pentru mediu.
Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE,
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „plăteşte
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale,

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
18.06.2015

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED și
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - MED
pt. raport

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

TDR:
02.03.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: CD

36

37

PLx
139/2017
L
638/2016

PLx
324/2016
L
259/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea
unor măsuri pentru asigurarea managementului
ariilor natural protejate. (poz. I-a-39)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru
completarea anexei la Ordonanţei 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.
(poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic,
economic şi al protecţiei mediului, precum şi de
introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale
persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise
autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute la
îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi
desfiinţări. Totodată proiectul vizează transpunerea
Directivei (UE) 2015/1127.
Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale
Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, până la data de 1 mai 2017, ca urmare a
neadoptării actului normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din
respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura
organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

Instituirea derogării de la prevederile art.10 din Ordonanţa
Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării venitului lunar
de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.36/2013 şi persoanelor disponibilizate de la
Compania Naţională a Uraniului S.A., precum şi
completarea Listei operatorilor economici pentru care
planul de disponibilizare se întocmeşte pentru reducerea
activităţii, cu două noi puncte, pct.3 şi 4, în care sunt
nominalizaţi doi operatori economici, respectiv: Societatea
Complexul Energetic Hunedoara S.A. şi Compania
Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti

Stadiul

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
16.03.2017

S - Adoptat pe
05.09.2016

CD - Retrimisă
pe data de
06.03.2017 la
MUN
pt. raport
suplimentar

TDR:
24.03.2017

Nr.
crt

38

39

40

41

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
476/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002
privind Statutul poliţistului. (poz. I-a-7)

L
375/2016

PLx
526/2016
L
438/2016

PLx
115/2017
L
587/2016

PLx
317/2016
L
237/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul
străinilor. (poz. I-a-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru
completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de
transport public local nr.92/2007, precum şi pentru
abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri
bugetare. (poz. I-a-19)

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile Curţii
Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 şi,
respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor de
carieră, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu
al poliţistului precum şi ocuparea posturilor vacante
Modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul străinilor, cu scopul de a crea un cadru legislativ
mai clar şi de a oferi posibilitatea gestionării eficiente a
migraţiei, azilului şi angajării în muncă a străinilor. Se
urmăreşte, în principal, transpunerea parţială în legislaţia
internă a Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de
intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul
ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători
sezonieri, precum şi a Directivei 2014/66/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor
ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi
companii.

Decontarea integrală a abonamentelor de transport emise
de operatorii de transport rutier pentru facilitățile de
transport acordate elevilor prevăzute la alin.3 al art.84 din
Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei
2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a
Regulamentului (UE) nr.1024/2012 (Reformare), publicată
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr.L147/24 din 12.06.2015.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - MUN,
JUR și APAR
pt. raport comun

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MUN,
JUR și APAR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport comun

S - Adoptat
28.06.2016

TDR:
22.11.2016

TDR:
02.03.2017

pe

CD - Retrimisă
pe 14.03.2017 la
CULT

TDR:
03.04.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

42

43

PLx
394/2013
L
2992013

PLx
141/2017
L
645/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea
unor termene, instituirea unor noi termene, privind
unele măsuri pentru finalizarea activităţilor
cuprinse în contractele încheiate în cadrul
Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru finanţarea Proiectului privind reforma
sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 27
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative. (poz. I-a-35)

Are ca obiect de reglementare, taxele judiciare de timbru,
în Nota de fundamentare arătându-se că modificările
cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin
adoptarea Codului de procedură civilă şi punerea în
aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil impune
revizuirea urgentă a legislaţiei în materia taxelor judiciare
de timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi
dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale
acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil,
precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru
dezvoltarea infrastructurii, pregatirea personalului din
sistemul justiţiei etc.

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene,
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea acţiunilor pentru
activităţile cuprinse în contractele încheiate în cadrul
Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar,
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea
unor acte normative, intervenţiile legislative vizând
evitarea unor blocaje care ar putea să apară în mai multe
domenii, cauzate de imposibilitatea îndeplinirii la timp a
unor obligaţii instituite prin respectivele acte normative.

S - Adoptat
21.10.2013

44

BP
469/2016

S - Adoptat
20.02.2017

CD - JUR
pt. raport

CD + S

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

45

BP
470/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj

pe

CD - Retrimis
pe data de
27.02.2017 la
JUR
pt. raport
suplimentar

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

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de şomaj
pe anul 2015. (poz. I-c-10)

Observații

pt. raport
suplimentar

- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-a-14)

Stadiul

CD + S

TDR:
17.03.2017

pe
TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

pe anul 2015. (poz. I-c-11)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

1

2

3

Nr. înreg.

PLx
9/2017
L
50/2017

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
154/2017
L
56/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind
înfiinţarea,
organizarea şi
funcţionarea
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a
Ministerului Afacerilor Interne. (poz. I-b-4)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

4

L

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată
cu atribuții în domeniul securității naționale, în
subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, cu
personalitate juridică, urmând a se desființa
Departamentul de Informații și Protecție Internă.

Stadiul
CD - Adoptat pe
14.03.2017
S - ADMIN și APAR
pt. raport comun

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
CD - Adoptat pe
urgenţã a Guvernului nr.81/2016 privind
07.03.2017
modificarea şi completarea Legii educaţiei
Modificarea
şi
completarea
Legii
educaţiei
naţionale
S - Inv
naţionale nr.1/2011. (poz. I-b-1)
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
pt. raport
- Caracter: organic

Observații

TDR:
04.04.2017

TDR:
04.04.2017

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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. (poz. I-a-41)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

PLx
460/2016

Obiectul de reglementare

Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al doilea
împrumut pentru politici de dezvoltare privind
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică),
în valoare de 500 milioane de euro. Măsurile de reformă
asociate acestuia se referă, în principal, la
îmbunătățirea
administrării
datoriei
publice
guvernamentale, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor
publice și a managementului și performanțelor
întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea
pieței de energie și a pieței de capital, precum și a
cadastrului.

CD - Adoptat pe
21.03.2017
S - BUG

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea S - Adoptat pe
spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii
Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a 10.10.2016
spaţiului maritim. (poz. I-a-16)
zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor CD - Adoptat pe

Comisia sesizată
în fond a depus
raportul favorabil

La SG din data
de 10.04.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.
431/2016

5

PLx
122/2017
L
631/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru
stabilirea
unor
măsuri
în
domeniul
administraţiei
publice
centrale,
pentru
prorogarea termenului prevăzut la art.136 din
Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. (poz. I-a-24)

Obiectul de reglementare

Stadiul

marine.

04.04.2017

Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei
publice centrale, prorogarea termenului prevăzut la
art.36 din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normative.

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptat pe
04.04.2017

Observații

La SG din data
de 10.04.2017

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
133/2017

6

7

8

L
634/2016

PLx
146/2017
L
9/2017

PLx
117/2017
L
589/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru
Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii S - Adoptat pe
modificarea şi completarea unor acte normative nr.207/2015, precum şi a altor acte normative specifice, 13.02.2017
din domeniul financiar-fiscal. (poz. I-a-15)
în scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu CD - Adoptat pe
- Caracter: ordinar
impact direct asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi 04.04.2017

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
precum şi a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(poz. I-a-37)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind
aprobarea Programului pilot de acordare a unui
suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din
50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de
stat. (poz. I-a-18)

La SG din data
de 10.04.2017

al îmbunătăţirii transparenţei bugetare.

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții,
urmărindu-se
sprijinirea
dezvoltării
investițiilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare
necontrolată a localităților, precum și eliminarea
disfuncționalităților existente la nivelul autorităților
administrației publice responsabile cu autorizarea
construcțiilor.
Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă
sau de situaţia socio-economică.

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - Adoptat pe
04.04.2017

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - Adoptat pe
11.04.2017

La SG din data
de 10.04.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

9

10

11

PLx
461/2016
L
424/2016

PLx
321/2016
L
581/2016

PLx
136/2017
L
644/2016

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea art.1 din Legea nr.490/2004
privind stimularea financiară a personalului
care gestionează fonduri comunitare.
(poz. I-a-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea
Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
III-a - zone protejate. (poz. I-b-2)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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.
(poz. I-a-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004,
introducând printre beneficiarii stimulării financiare
personalul care gestionează fonduri comunitare şi
personalul de specialitate care îndeplineşte efectiv
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru
Securitate Internă.

Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate, în vederea corelării acesteia cu legislația
în domeniu și a creării unui cadru unitar a ariilor
naturale protejate, la care să aibă acces în mod facil toți
factorii
interesați,
în
contextul
îndeplinirii
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și a
evitării eventualelor sancțiuni de ordin financiar ca
urmare a neîndeplinirii acestor obligații.

Modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.60/2009. Intervenţiile
legislative vizează definirea noţiunii de locuinţă nouă în
sensul programului „Prima casă”, introducerii unei
garanţii diferenţiate la creditele destinate achiziţiei de
locuinţe, al introducerii unei modificări cu privire la
opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50%
din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul
Programului.

S - Adoptat pe
11.04.2016

CD - Adoptat pe
28.03.2017

CD - Adoptată pe
18.10.2016
S - Adoptată pe
20.03.2017

S - Adoptată pe
13.02.2017

CD - Adoptată pe
21.03.2017

Lapromulgare
din data de
08.04.2017

Legea nr.
60/2017

Legea nr.
62/2017

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 14 aprilie 2017 )

I. În perioada 10 – 14 aprilie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 9 avize.
Cele 19 rapoarte depuse sunt:
5
14

 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:

2
0
17
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 519 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 87 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 34 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2017.

II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 279 de rapoarte, din care:
Rapoarte

În anul 2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

229



rapoarte suplimentare

37



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

13

TOTAL

279

25

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 10 - 14 aprilie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.353/2016

Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal

30 parlam.
respinsă de
Senat

04.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(205/RS din 12.04.2017)

Plx.201/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică

40 parlam.
respinsă de
Senat

22.02.2017

Raport de respingere
(224/R din 12.04.2017)

PLx.313/2016

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –
raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică

7 parlam.
adoptat de
Senat

22.02.2017

Raport de respingere
(455/RS din 12.04.2017)

PLx.63/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind
anularea unor obligaţii fiscale

1 parlam.
adoptat de
Senat

11.04.2017

Raport de respingere
(228/R din 12.04.2017)

PLx.349/2016

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal

23 parlam.
adoptat de
Senat

11.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(229/R din 12.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei
electrice şi gazelor naturale nr.123/2012

9 parlam.
respinsă de
Senat

28.03.2017

Raport de respingere
(278/RS din 11.04.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.280/2015

2

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local – raport comun cu
comisiile pentru transporturi și administrație

10 parlam.
respinsă de
Senat

11.10.2016

Raport de respingere
(221/R din 11.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.409/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local – raport comun cu
comisiile pentru industrii și administrație

10 parlam.
respinsă de
Senat

07.03.2017

Raport de respingere
(221/R din 11.04.2017)

Plx.201/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru buget și juridică

40 parlam.
respinsă de
Senat

17.01.2017

Raport de respingere
(224/R din 12.04.2017)

PLx.313/2016

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –
raport comun cu comisiile pentru buget și juridică

7 parlam.
adoptat de
Senat

17.01.2017

Raport de respingere
(455/RS din 12.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport comun
cu comisia pentru învățământ

4 parlam.
respinsă de
Senat

06.07.2016

Raport de respingere
(220/R din 11.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia pentru muncă

7 parlam.
adoptat de
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(219/R din 11.04.2017)

Plx.409/2016

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.143/2016

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.53/2017

2

3

4

Plx.409/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10
aprilie 2007 privind serviciile de transport public local – raport comun cu
comisiile pentru industrii și transporturi

10 parlam.
respinsă de
Senat

16.01.2017

Raport de respingere
(221/R din 11.04.2017)

PLx.386/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu
comisia juridică

1 parlam.
adoptată de
Senat

21.02.2016

Raport de respingere
(225/R din 12.04.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor
proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi
pentru modificarea unor acte normative - – raport comun cu comisia
juridică

7 parlam.
adoptat de
Senat

14.03.2017

Raport de respingere
(226/R din 12.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.266/2016

Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

1 parlam.
adoptat de
Senat

04.04.2017

Raport de respingere
(215/R din 11.04.2017)

PLx.125/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistenţă socială, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

Guvern
adoptat de
Senat

28.03.2017

Raport de adoptare
(216/R din 11.04.2017)

PLx.71/2017

Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011

24 parlam.
adoptat de
Senat

04.04.2017

Raport de respingere
(217/R din 11.04.2017)

PLx.101/2017

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

11 parlam.
adoptat de
Senat

04.04.2017

Raport de respingere
(218/R din 11.04.2017)

PLx.53/2017

Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia pentru
administrație

7 parlam.
adoptat de
Senat

04.04.2017

Raport de respingere
(219/R din 11.04.2017)

PLx.393/2016

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.89/2017

Plx.143/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor
de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără
acordul scris al părinţilor sau tutorelui – raport comun cu comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

07.03.2017

Raport de respingere
(214/R din 11.04.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport comun
cu comisia pentru agricultură

4 parlam.
respinsă de
Senat

05.04.2017

Raport de respingere
(220/R din 11.04.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.375/2016/
2017

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

15 parlam.
adoptat de
Senat

28.03.2017

Raport de adoptare
(227/R din 12.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor
de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără
acordul scris al părinţilor sau tutorelui – raport comun cu comisia pentru
învățământ

1 parlam.
adoptat de
Senat

04.04.2017

Raport de respingere
(214/R din 11.04.2017)

PLx.843/2015

Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici – raport
comun cu comisia pentru IT

1 parlam.
adoptat de
Senat

28.03.2017

Raport de respingere
(223/R din 12.04.2017)

Plx.201/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule – raport comun cu comisiile pentru transporturi și buget

40 parlam.
respinsă de
Senat

01.11.2016

Raport de respingere
(224/R din 12.04.2017)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.89/2017

4

5

6

PLx.386/2016

PLx.393/2016

PLx.313/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu
comisia pentru administrație

1 parlam.
adoptată de
Senat

21.11.2016

Raport de respingere
(225/R din 12.04.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor
proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi
pentru modificarea unor acte normative - – raport comun cu comisia pentru
administrație

7 parlam.
adoptat de
Senat

21.11.2016

Raport de respingere
(226/R din 12.04.2017)

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –
raport comun cu comisiile pentru transporturi și buget

7 parlam.
adoptat de
Senat

22.02.2017

Raport de respingere
(455/RS din 12.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind
participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului
român

Guvern
adoptat de
Senat

11.04.2017

Raport de adoptare
(222/R din 11.04.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici – raport
comun cu comisia juridică

1 parlam.
adoptat de
Senat

14.06.2016

Raport de respingere
(223/R din 12.04.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.169/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.843/2015
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate,
un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vin în faţa domniilor voastre pentru a trage un semnal de alarmă legat de Platforma Informatică a Asigurărilor de
Sănătate, pe scurt a nefuncţionării acesteia la parametri normali. Sistemul care a costat 184 de milioane de euro, 7 ani de
implementare şi 2 amânări la care se adaugă şi doi ani de rateuri este o ruşine naţională şi un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni.
În calitatea mea de medic, cu peste 40 de ani de activitate în domeniu dar şi de asigurat, pot să vă spun că nu vom avea
niciodată un sistem sanitar performant dacă nu punem la punct acest sistem. Vorbim aici de peste 12 milioane de români care
au primit acest card şi care de multe ori se văd în situaţia de fi reprogramaţi sau amânaţi de medic, farmacist sau laborator cu
explicaţia
seacă
„A
căzut
sistemul”.
Medicii sunt puşi în situaţia ingrată de a petrece mult mai mult timp în faţa unui calculator, în lupta cu un sistem care dă
permanent rateuri decât cu pacientul care are nevoie de ajutor.
Nu este firesc ca unui medic care a depus un jurământ pentru ajutorarea celor bolnavi să-i fie împietată activitatea de
un sistem aflat în moarte clinică.
Este o ruşine ca în România, ţara cu cel mai rapid Internet din lume, dar şi un veritabil incubator de IT-işti care ne
reprezintă cu succes în străinătate, să nu putem să punem la punct un sistem informatic care să uşureze munca celor care au
grijă de sănătatea românilor.
Dreptul la sănătate şi îngrijire medicală este consfinţit prin Constituţie, iar românii au nevoie de un sistem sănătos cu
servicii prompte şi de foarte bună calitate. Avem profesionişti capabili să asigure astfel de servicii dar nu pot să se desfăşoare
la capacitatea lor maximă tocmai din cauza unor astfel de piedici. La implemetarea sistemului ni s-a pretins în calitate de
medici dar şi de asiguraţi să avem răbdare numai că, daţi-mi voie să vă reamintesc, că au trecut doi ani şi sistemul în loc să fie
îmbunătăţit dă rateuri din ce în ce mai mari. Potrivit caietului de sarcini a licitaţiei pentru acest sistem, în cazul unui incident
critic, în care întregul sistem este nefuncţional, timpul maxim de răspuns ar trebui să fie de 1 până la 8 ore, iar timpul maxim
de remediere de 24 de ore. Nu se ţine cont de aceste termene pentru că sunt zile întregi în care platforma fie merge foarte greu,
fie este indisponibilă total.
În luna noiembrie a anului 2016 a fost demarată o amplă verificare a acestui sistem dispusă de premierul de la acea
vreme, dar ale cărui rezultate nu au fost încă date publicităţii.
În aceeași lună, mai exact pe data de 21 noiembrie 2016,
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat cu Teamnet Internaţional acordul-cadru pentru serviciile de mentenanţă şi
suport tehnic aferente componentei aplicative a sistemului informatic Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate, contract în
valoare de 14.755.500 lei fără TVA, pe o perioada de 36 de luni. Deși acești bani au fost dați unei firme care și-a cerut
insolvența, sistemul tot nu funcționează la parametri normali, fiind foarte frecvente sincopele. Nu este posibil ca un sistem care
nu este funcţional să înghită în continuare bani cu nemiluita când aceste sume ar putea să fie redirecţionate spre programe de
sănătate sau infrastructură, acolo unde cu adevărat nevoie de ei.
Stimati colegi,
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Iată aşadar de ce vin cu aceste argumente reale în faţa dumneavoastră, pentru a trage un semnal de alarmă legat de un
sistem care ar trebui să uşureze munca celor din sistemul sanitar, dar de fapt o îmbolnăveşte şi mai mult.
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
O nouă Lege a Educației sub această coaliție de guvernare!
Fiecare ministru cu legea lui!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Actuala coaliție de guvernare pregătește o nouă Lege a Educației, care va schimba din temelii sistemul de educație,
mai ales că legea actuală a suferit modificări peste modificări, adnotări şi adăugiri, mare parte făcute la ceas de seară, încât din
obiectivele iniţiale nu a mai rămas mai nimic.
Partidul Național-Liberal a susţinut cu tărie amplul proces de reformă a statului român, iar o nouă Lege a Educaţiei
Naţionale consider că este absolut necesară, dar elaborarea ei să se facă de la zero. Invăţământul românesc trebuie să se
modernizeze, pentru că educaţia copiilor noştri nu mai poate să aştepte, a așteptat destul, iar această nouă lege care urmează să
fie elaborată, sper din tot sufletul, să conducă la o schimbare esenţială la nivelul rolului şi statutului cadrului didactic, dar şi al
copilului.
Este nevoie urgentă de o schimbare în învăţământ, este nevoie de elaborarea unui nou concept al predării şi învăţării,
pentru că numai sistemul educaţional este cel care trebuie să îi doteze pe elevi cu cunoştinţe noi, dar şi cu competenţe pentru
viaţă şi pentru societatea actuală.
Puţini au înţeles că educaţia este principala pârghie de dezvoltare economică, socială, politică şi culturală a României,
de aceea cred că această lege nouă trebuie să fie compatibilă cu cea europeană şi să crească calitatea învăţământului românesc.
Ceea ce mă simt dator să afirm este că noi, cu toţii, trebuie să ne schimbăm percepţia asupra învăţării. În trecutul nu foarte
îndepărtat se considera că simpla absolvire a unui liceu sau facultăţi presupune şi încheierea ciclului de pregătire individuală.
Total fals!
Toate aceste modificări s-au făcut netransparent, fără dezbateri, fără consultări cu mediul academic, cu societatea
civilă și, cel mai grav într-o democrație, fără un consens al întregii clase politice. Sper ca la noua lege, să fie organizate căt mai
multe dezbateri publice, ca rezultatul să fie unul pozitiv.Reforma educaţiei din România trebuie să înceteze a mai fi disputa
partidelor politice şi a orgoliilor liderilor politici si sindicali . Discuţiile răuvoitoare care au fost purtate în ultimul timp de unii
lideri politici ai partidelor din România se detaşează total de fondul problemelor din educaţie. Educaţia nu este şi nu trebuie să
fie o miză politică, ci ea este miza întregii societăţi şi cheia către dezvoltarea viitoare a ţării. Educaţia trebuie să reprezinte o
prioritate naţională, nu numai la nivel declarativ, ci şi practic. În acest sens este necesară o concepţie cât mai clară despre rolul
educaţiei în societatea românească, dar şi despre rolul absolventului pe piaţa forţei de muncă, la fiecare palier al sistemului,
așa că vă doresc spor la treabă, domnilor colegi din coaliția de guvernare!
Stimați colegi,
De puţine lucruri sunt foarte singur, însă în ceea ce priveşte preocuparea noastră pentru creşterea calităţii actului
educaţional, pot afirma cu certitudine că sunt extrem de sigur şi voi sprijini orice acţiune , dacă ea va avea ca rezultat o
educaţie mai bună pentru generaţiile viitoare.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

32

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 10 - 2017
Săptămâna 10 – 14 aprilie 2017
„Dragă Liviu. Ai uitat de unde ai plecat?
Sau îţi place să te răzbuni pe administraţia locală?”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
„Singurul care ştie programul de guvernare din scoarţă-n scoarţă sunt eu, nu e nicio ruşine ...”. Vă aduceţi aminte
cine rostea, în urmă cu doar câteva luni, aceste cuvinte? Cum, cine!? Liviu.
Liviu Dragnea. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi şeful din umbră al actualului guvern.
Dragă Liviu. Ca singur şi unic cunoscător al programului de guvernare, toate administraţiile publice locale din
România au aşteptat de la tine, om crescut în administraţia publică locală, profesionalizat în administraţia judeţeană, să nu uiţi
nici o clipă problemele şi provocările pe care le întâmpină zi de zi consiliile locale şi judeţene sau primăriile, mai ales acelea
mici, ale comunelor. Plecând din administraţia locală în funcţiile mari de la Bucureşti, toată lumea a aşteptat de la tine soluţii
la problemele care macină administraţia locală. Din păcate, ai demonstrat că ai uitat de unde ai plecat, ai uitat problemele
administraţie şi, mai mult, vrei să continui şi să adânceşti dependenţa localului de Guvernul de la Bucureşti, adică exact ceea
ce urai odinioară, când serveai administraţia locală.
Mare parte dintre români au şi dat uitării acea descentralizare neconstituţională pe care ai propus-o acum trei ani, cu
scopuri şi interese necinstite, şi pe care PSD a îngropat-o definitiv. Odată cu ea, a fost îngropată şi descentralizarea financiară a
administraţiei publice şi aducerea deciziei cât mai aproape de comunităţile locale. Aşa a fost compromisă o şansă uriaşă pentru
reforma administraţiei locale din România. Cu toţii am crezut că a fost greşeala unui începător în politica mare de la Bucureşti.
Din păcate, după alegerile din decembrie 2016, ai uitat cu totul politica şi administraţia locală, adică cea care te-a făcut mare şi
parcă, răzbunându-te, toate acţiunile guvernului pe care îl conduci au fost îndreptate către sărăcirea, umilirea şi subdezvoltarea
administraţiilor publice locale.
Ai promis mult, mai mult decât ar putea să ducă pe umeri mediul de afaceri din ţară, mai mult chiar şi faţă de
aşteptările şi dorinţele românilor, însă, nu ai spus nici un moment că toată povara va fi transferată pe umerii administraţiilor
locale, iar mare parte dintre beneficii vor fi sterilizate de creşterile de preţuri. Mărirea salariilor din învăţământ, sănătate şi
administraţie din anul 2017 ai pus-o pe seama bugetelor sărace ale primăriilor, deşi ştiai foarte bine că multe dintre ele erau
oricum incapabile să-şi plătească până şi facturile curente la electricitate sau apă menajeră.
Ai promis că vei aduce în ţară zeci de miliarde de lei din fondurile europene, însă, când primarii au cerut bani de
cofinanţare pentru a depune proiecte din aceste fonduri gratuite, i-ai trimis repede la ghişeul băncilor să se împrumute, cu
dobânzi uriaşe, pe care tu, personal, nu le-ai plăti niciodată. Asta pentru că, la Bucureşti, Guvernul a ajuns la fundul sacului, iar
bani deja nu mai sunt.
Depre proiectele din mega PNDL ce să mai spunem!? Am văzut de câtă transparenţă aţi dat dovadă şi cum vor decurge
aprobările şi prioritizările acestor proiecte. Pe bună dreptate, spun primarii, este un proiect de tipul ruleta rusească, atât pentru
primăriile care au curajul să se înscrie în aceste proiecte, cât şi pentru bugetele viitoare ale ţării.
Am observat că, de câteva zile, te joci cu nervii întregii administraţii publice locale din România, spunând că salariaţii
din administraţia publică locală trebuie să aibă o abordare separată în legea salarizării unitare. Ce vrei tu să spui de fapt este că
ar fi o prostie ca angajaţii din administraţie să fie salarizaţi corect, pe criterii obiective, ci, pentru funcţionari să conteze în
primul rând culoarea carnetului de partid şi prietenia cu şeful administraţiei. Sper să ai curajul şi onestitate să priveşti în ochi
sindicatele din administraţie, care ţi-au trimis scrisori, petiţii şi sesizări în care îţi spun că greşeşti profund, că te-a „furat” beţia
puterii şi că depolitizarea funcţiei publice pe care tu nu o suporţi şi nu vrei să auzi despre ea, este singura condiţie pentru
creşterea performanţelor în administraţie!
Dragă Liviu. Fă un exerciţiu personal, util, şi adu-ţi aminte de unde ai plecat! Cred că dacă o să-ţi aduci aminte de
administraţia locală, vei înceta să te mai lupţi direct şi necinstit cu reprezentaţii acesteia, fie că vorbim despre primari sau
funcţionari publici.
Deputat
Ioan Balan
***
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Programul Prima chirie, sursă de discriminare
Această declarație constituie, în fapt, un apel adresat colegilor parlamentari din toate partidele, Guvernului dar și
tuturor persoanelor care nu au un loc de muncă, indiferent dacă sunt înregistrate ca șomeri sau nu.
Potrivit articolului 76 indice 2 din Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, care reglementează programul guvernamental cunoscut public sub denumirea de „Prima Chirie”, beneficiază
de o primă de relocare de maxim 900 de lei persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță
mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a încadrării în muncă, își schimbă
domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă; sprijinul se acordă numai dacă aceste persoane sunt
înregistrate ca șomeri. Atenție – sprijinul se dă numai șomerilor!
Ce presupune , de fapt, această prevedere? Înseamnă că o persoană din judeţul Cluj, care acum nu are loc de muncă
și nici nu este înregistrată la șomaj, dacă mâine ar găsi de muncă în Brașov sau Iași sau Craiova și s-ar muta acolo, nu ar
fi eligibilă pentru a primi acest ajutor de plată a chiriei și utilităților. De ce?
Ne uităm miraţi, la această aberaţie legislativă și ne întrebăm: de ce faptul de a nu fi înregistrat ca șomer, face ca statul
să nu-l ajute pe cel care dorește să muncească, care este activ pe piaţa muncii și este dispus la relocare? Oamenii aceștia chiar
sunt invizibili pentru stat? Cât ne mai prefacem că ei nu există? Ce să înțeleagă acești cetăţeni? Că dacă nu apar în statistici, nu
exiști?
Stimați colegi, consider că se impune o analiză asupra acestui text de lege, în sensul de a studia dacă nu cumva
neacordarea primei de chirie unui om care se relochează și își schimbă locul de muncă din simplul motiv că nu este
înregistrat ca șomer, nu reprezintă cumva o diferență de tratament nejustificată obiectiv, adică o discriminare.
Deputat
Sorin Moldovan
***
Stop umilirii personalului medical din Asistența medicală primară!
În sistemul medical din România, medicina primară acordă 70-80℅ din serviciile medicale din sistem, prin cabinetele
celor 11.400 medici de familie. Deși asistența medicală primară constituie baza piramidei sistemului medical, fiind asistența de
prim contact care rezolvă majoritatea nevoilor medicale uzuale ale cetățenilor, atât din mediul urban, cât și din cel rural,
medicul de familie continuă să fie batjocorit de statul român. Chiar dacă în numeroase țări, guvernele conștientizează valoarea
medicinei de familie, în România medicii de familie și asistentele acestora continuă să fie omişi de la măsurile de îmbunătățire
a finanțării, iar în Legea salarizării unitare, această categorie de personal nu este luată în considerare, actualii guvernanți
preferând să facă politica struțului când vine vorba despre salarizarea acestora. Deși se vorbește despre medici și asistente la
modul general, în mult așteptata lege a salarizării unitare despre medicii de familie nu se vorbește nicăieri și aceștia nu sunt
luați în calcul. Mă întreb oare, cum poate fi numită această lege „unitară” și ce echitate mai există în condițiile în care se
cunoaște că din venitul obținut lunar, venit care nu este fix, un medic de familie își plătește cheltuielile de întreținere ale
cabinetului, își dotează cabinetul cu aparatură medicală, își plătește asistenta medicală, își igienizează spațiul în care își
desfășoară activitatea.
La ora actuală, această meserie este practicată cu dăruire și profesionalism de oameni frumoși și buni, recunoscători și
dedicați, pe care consider că nu trebuie să-i umilim!
Atrag astfel un semnal de alarmă către Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, CNAS pentru ca în cel mai scurt
timp decidenții să-și îndrepte atenția și către personalul din Asistența medicală primară, asta dacă nu se dorește să se rămână
fără acest Pilon important al sistemului de sănătate românesc!
Deputat
Antoneta Ioniţă
***
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Legislația din România primează!
Zilele trecute am aflat din presă, că Guvernul a aprobat poziția pe care o va susține în fața Curții de Justiție a Uniunii
Europene în speța în care Curtea Constituțională a României a solicitat instanței europene să clarifice dacă termenul “soț”
poate fi interpretat și ca “membru al familiei”, chiar dacă este vorba de o persoană de același sex căsătorită, într-un stat
membru, cu un cetățean român sau al Uniunii Europene.
Curtea Constituțională a cerut această clarificare după ce autoritățile românești au refuzat să recunoască relația de
familie dintre un bărbat de cetățenie română, căsătorit în Belgia cu un bărbat de cetățenie americană. Guvernul a stabilit în
urmă cu câteva zile că răspunsul pe care îl va trimite Curții europene de justiție este că legislația națională prevalează în acest
caz, bazându-se pe argumente juridice desprinse din dreptul european și din Codul Civil din România. Astfel, cetățeanul
american nu poate fi considerat ca făcând parte din familia cetățeanului român, având în vedere prevederile Codului Civil, care
stabilește că “familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”. Mai mult, Codul Civil nu se rezumă doar la
această definiție, ci interzice explicit căsătoria între persoane de același sex și nu recunoaște căsătorii sau parteneriate de acest
fel din alte state. Pentru a proteja familia tradițională din România, în Parlament avem acum în dezbatere inițiativa
cetățenească depusă de Coaliția pentru familie și susținută prin semnăturile a peste 3 milioane de români. De la această tribună
a Parlamentului, îmi exprim azi nădejdea că Birourile permanente reunite vor clarifica detaliile procedurale, astfel încât,
Parlamentul să se pronunțe cât mai curând asupra organizării referendumului pentru modificarea definiției familiei în
Constituție.
Până atunci, salut cu mare satisfacție poziția pe care România o va susține în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene,
afirmând dreptul suveran al statului nostru de a legifera în interesul cetățenilor săi și susținând, în mod corect, că „Noțiunea de
soț trebuie interpretată conform legislației statului gazdă”.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Prea multe cruci pe acostamentul şoselelor României!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Aprobată de Executiv, în toamna anului trecut, Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră îşi asuma ca deziderat
principal pentru perioada 2016-2020 reducerea cu 50% a numărului de decese produse în accidente rutiere, prin raportare la
anul de referinţă 2010. Această iniţiativă nu era deloc întâmplătoare: în acelaşi an de referinţă, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii a dedicat deceniul 2011-2020 Acţiunii în Siguranţă Rutieră, în timp ce Comisia Europeană recomanda statelor UE
crearea în acelaşi interval temporal a unui spațiu european de siguranță rutieră guvernat de imperativul aceluiaşi indicator al
înjumătăţirii numărului de victime de pe şosele. Conform unei statistici deloc încurajatoare, diseminată de Consiliul European
pentru Siguranţa Transporturilor în anul 2015, România contraperformează sistematic încă de la debutul Deceniului Acţiunii
în Siguranţa Rutieră, ceea ce pune sub semnul incertitudinii atingerea generosului obiectiv asumat şi de către ţara noastră.
Astfel, dacă în primii ani ai ambiţiosului Deceniu, numărul deceselor înregistrate în accidentele rutiere în România s-a redus de
la 2377, în anul 2010, la 1818, în anul 2014, în ultimii doi ani asistăm la o nouă escaladare a acestei triste performanţe, soldată
cu nu mai puţin de 1893 decese, în anul 2015, respectiv cu peste 1900, în cursul anului trecut.
În aceste condiţii, înjumătăţirea numărului de decese din accidente rutiere în anul 2020, prin limitarea acestui indicator
la maximum 1188 de victime, faţă de 2377, în anul 2010, pare un obiectiv tot mai îndepărtat. Desigur, adoptarea de către
Guvern a Strategiei pentru siguranță rutieră a cogenerat o paletă de direcţii de acțiune, de la eficientizarea coordonării
instituționale până la îmbunătățirea legislației și a controlului respectării legilor în domeniu şi, nu în ultimul rând, a siguranței
infrastructurii rutiere dar, mai ales, a siguranței vehiculelor. Cu toate acestea, în circumstanţele în care numărul persoanelor
decedate anual pe şosele în România se apropie de 100 la un milion de locuitori, reprezentând aproape dublul mediei europene
a acestui indicator, direcţiile de acţiune trebuie ridicate la rang de decalog. Eforturile instituţionale este necesar să fie focalizate
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în direcţia aplicării stricte a legislaţiei, dar şi a sensibilizării în acest sens a cetăţenilor, fie ei participanţi activi sau pasivi la
trafic.
În acest context, se impune decretarea toleranţei zero faţă de orice abatere de la legislaţia rutieră în vigoare, începând
cu banala amnezie a cuplării centurii de siguranţă sau nevinovata utilizare a telefonului mobil în trafic şi până la încălcarea
liniilor continue din faţa Palatului Victoria chiar de către unii membri ai Executivului, sau depăşirea vitezei maxime admise în
localităţi sau în afara acestora.
E prea mare numărul de cruci de pe acostamentul şoselelor României ca să-i mai sancţionăm doar prin mustrare
mediatică pe toţi contravenienţii şi infractorii rutieri care au ajuns să-şi dispute recorduri de viteză pe puţinele sectoare de
autostradă funcţionale, în timp ce agenţii poliţiei rutiere se complac în postura de simpli spectatori sau, uneori, arbitri...
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Taxa percepută la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă
reprezintă o taxă discriminatorie pentru locuitorii și firmele din Dobrogea
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Am adresat săptămâna trecută o întrebare, domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrulTransporturilor, referitoare la
faptul că, pentru locuitorii și firmele din Dobrogea, taxa percepută la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă
reprezintă o taxă discriminatorie.
În calitate de parlamentar de Constanța, consider că atât constănțenii, cât și ceilalți locuitori din județele Ialomița și
Tulcea, care sunt nevoiți să circule aproape zilnic pe autostrada A2 pentru a ieși/intra în localitățile de reședință, dar și firmele
înregistrate în cele trei județe menționate sunt practic discriminați față de restul țării, prin cheltuielile pe care le au în plus, prin
obligativitatea plății taxei la podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă, iar acest lucru trebuie corectat de către autoritățile
abilitate în acest sens.
Susțin acest demers de eliminare a unei taxe discriminatorii pentru o parte a locuitorilor țării, și anume pentru cei din
județele Constanța, Ialomița și Tulcea, deoarece în alte zone ale țării riveranii nu plătesc taxe de pod ori de câte ori intră/ies din
localitățile lor de reședință – fie că vorbim de persoanele fizice, fie de cele juridice.
Doamnelor și domnilor deputați,
Din considerentele mai sus menționate, l-am rugat pe actualul ministru al Transporturilor să ia măsuri urgente pentru
eliminarea acestei taxe discriminatorii, cum este cea care se plătește în mod obligatoriu la podul peste Dunăre de la FeteștiCernavodă de către riverani, în condițiile în care se stipulează foarte clar în Constituție faptul că "cetăţenii sunt egali în faţa
legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări", cu alte cuvinte, românii nu pot fi împărțiți în cetățeni care
trebuie să plătească taxe doar pentru că locuiesc dincolo de podul peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă și cetățeni care nu sunt
obligați la astfel de cheltuieli pentru că au norocul să locuiască în alte zone ale țării.
Deputat
Robert Boroianu
***
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TVA 0% pentru locuințe, un nou cadou pentru sponsorii PSD
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Proiectul PSD privind aplicarea unei cote zero de TVA la livrarea de locuințe, dar și la serviciile de publicitate, este
imposibil de transpus în practică și riscă chiar să atragă declanșarea unor proceduri de infringement din partea Comisiei, ținând
cont de faptul că, potrivit Directivei de TVA, un Stat Membru al Uniunii Europene poate aplica maximum două cote reduse de
TVA, iar România le aplică deja, și anume: cota redusă de 9% TVA, precum și cea de 5% TVA.
Mai mult decât atât, cota redusă de TVA de 0% promisă de către domnii Dragnea și Grindeanu reprezintă o cotă mai
mică decât limita inferioară prevăzută de Directiva menționată și, în plus, România ar aplica astfel cea de a treia cotă redusă de
TVA, ceea ce ar conduce în mod clar la o încălcare a prevederilor comunitare și ar constitui un motiv temeinic de declanșare a
procedurilor de infringement împotriva noastră.
Susțin acest lucru deoarece Directiva europeană prevede clar faptul că aceste cote reduse de TVA nu trebuie sa fie mai
mici de 5%, dar și pentru că acestea nu pot fi aplicate decât pentru anumite livrări de bunuri și/sau prestări de servicii, și
anume pentru cele detaliate în Anexa III la Directiva TVA, iar printre bunurile prevăzute în această Anexă III, în legătură cu
care Statele Membre ale Uniunii Europene pot aplica o cotă redusă de TVA, dar nu mai puțin de 5%, se numără și livrarea,
construirea, renovarea și transformarea locuințelor, dar numai ca parte a politicii sociale, măsură implementată deja în
România. Pe de altă parte, din prevederile Directivei referitoare la serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media, reiese
și faptul că acestea nu intră nicidecum în categoria serviciilor pentru care Statele Membre ale Uniunii Europene pot opta
pentru aplicarea unei cote reduse de TVA.
Doamnelor și domnilor deputați,
Luând în considerare cele prezentate și având în vedere că ANAF-ul este deja supraîncărcat în privința rambursărilor
de TVA, o astfel de măsură de reducere a cotei de TVA la locuințe și alte servicii nu reprezintă altceva decât un nou joc al
Guvernului Grindeanu-Dragnea cu fiscalitatea și predictibilitatea României, joc iresponsabil care ar avea drept efect o creștere
substanțială a cererilor de rambursare de TVA, adică o sufocare și o blocare a funcționării ANAF-ului, care are oricum resurse
limitate de control în această privință.
De aceea, mai mulți analiști economici prestigioși au tras un semnal de alarmă în acest sens, la care mă raliez și eu,
considerând că această idee a Guvernului Grindeanu-Dragnea de a reduce la zero cota de TVA pentru locuințe pune din nou în
dificultate economia românească și nu reprezintă în realitate un ajutor pentru cumpărători, adică o cheltuială în minus pentru
buzunarele românilor, ci doar un cadou dedicat strict unor dezvoltatori, adică celor care au avut calitatea de sponsori ai PSD în
ultimele campanii, fiind un fapt cunoscut că principalul partid de guvernământ are o suită consistentă pe acest palier.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
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 Întrebări

Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Solicitare informaţii privind anul şcolar 2017-2018
Domnule ministru,
De curând, Guvernul României a aprobat, prin Hotărârea nr. 136/2017, cifrele de şcolarizare aferente anului şcolar
2017-2018, pentru învăţământul preuniversitar de stat, cifre care se încadrează în trendul de scădere din ultimii douăzeci şi
şapte de ani. Acest act normativ este, în fapt, momentul prin care Ministerul Educaţiei Naţionale demarează pregătirile pentru
o mai bună organizare a anului şcolar viitor, pornindu-se de la numărul de elevi şi distribuţia geografică a acestora, în vederea
dimensionării corecte a resurselor umane şi materiale necesare.
Din păcate, de la demararea anului şcolar 2016-2017 nu s-au început nici un fel de lucrări de investiţii care să conducă
la îndeplinirea condiţiilor de autorizare sanitară a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi nici investiţii privind protecţia şi
autorizarea împotriva incendiilor. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017, MDRAPFE a fost abilitat să continue
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prin extinderea acestuia, la o etapă care să cuprindă şi altă categorie de investiţii –
construirea/modernizarea/reabilitarea de şcoli, grădiniţe şi creşe la nivel naţional. Recent, doamna Sevil Shhaideh a declarat
faptul că au fost depuse proiecte care exced cu mult fondurile aferente acestei etape a PNDL, urmând să se procedeze la o
„ierarhizare/prioritizare a proiectelor”. Având în vedere faptul că cea mai importantă componentă a acestui program este legată
de construirea/modernizarea/reabilitarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi faptul că, la nivel naţional, încă mai
există, peste 1.000 de unităţi şcolare care nu îndeplinesc condiţiile minimale de funcţionare şi nu au obţinut autorizaţiile
obligatorii de funcţionare, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi următoarele clarificări:
- în ce mod şi cu ce pârghii va acorda Ministerul Educaţiei Naţionale asistenţă tehnică pentru
prioritizarea proiectelor pe care şi le-a propus MDRAPFE prin PNDL?
- care este contribuţia MEN pentru ca investiţiile derulate să ajungă acolo unde este nevoie urgentă
de intervenţie publică?
- câte unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar nu deţin în prezent autorizaţii obligatorii de
funcţionare la nivelul Judeţului Suceava şi câte vor continua să demarezeze noul an şcolar 2017-2018 în aceleaşi condiţii,
adică fără autorizările obligatorii?
- care este numărul de locuri pentru învăţământul profesional (cifra de şcolarizare) pentru anul
2017-2018 la nivelul Judeţului Suceava, cunoscându-se solicitările imperioase ale mediului de afaceri din judeţ pentru a crea o
mai strânsă legătură între sistemul de învăţământ, calificarea absolvenţilor şi nevoile pieţei muncii?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice
Restituirea „timbrului de mediu” pentru autovehicule către persoanele îndreptăţite
Domnule ministru,
După cum foarte bine cunoaşteţi, în luna iunie a anului 2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a declarat timbrul
de mediu aplicat autovehiculelor ca fiind contrar legislaţiei comunitare şi a obligat România la înlăturarea acestei forme de
taxare, care oricum era foarte îndepărtată de respectarea principiului „poluatorul plăteşte”. Mai mult, tot în anul 2016, Curtea
de Justiţie a Uniunii Europene a invalidat soluţia Guvernului României de a restitui persoanelor îndreptăţite contravaloarea
timbrului de mediu în cinci tranşe, obligând statul român la un tratament corect în relaţia pe care o are cu fiecare contribuabil
(timbrul de mediu a fost perceput într-o singură tranşă, deci, restituirea să se facă tot într-o singură tranşă).
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Dumneavoastră, în calitate de fost preşedinte al Comisie pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
cunoaşteţi foarte bine istoricul acestei probleme, precum şi faptul că Fondul de Mediu sau Ministerul Mediului nu au cuprinse
în bugetele proprii sume care să acopere nici măcar în parte restituirea timbrului de mediu către cei îndreptăţiţi. Aşadar, faptul
că mă adresez dumneavoastră şi nu Ministerului Mediului sau Fondului de Mediu, este determinat de faptul că, în absenţa
resurselor financiare, soluţiile vor trebui să vină numai de la Ministerul Finanţelor Publice. După cum arată primele evaluări,
sumele care vor trebui restituite beneficiarilor se ridică la peste 6,4 miliarde lei, adică aproape 0,79% din PIB (în situaţia în
care persoanele îndreptăţite se adresează instanţelor, sumele pot creşte cu peste 20%), sume care apasă în mod considerabil
asupra ţintelor privind încadrarea în deficitul bugetar asumat pentru anul 2017 şi plafonul de datorie publică stabilit.
Faţă de această situaţie economico-socială care reclamă de urgenţă o soluţie financiară, pentru a nu risca declanşarea
procedurii de infringement şi penalităţi financiare din partea Comisiei Europene, vă rog să aduceţi, domnule Ministru,
următoarele clarificări:
- care este soluţia pe care o anticipează Ministerul Finanţelor Publice în vederea restituirea sumelor
cuvenite beneficiarilor, în cel mai scurt timp?
- care este cuantumul sumelor care se vor restitui persoanelor îndreptăţite în anul 2017 – sume absolute şi număr
beneficiari?
- situaţia fiind cunoscută încă din luna iunie 2016, vă rog să precizaţi care au fost sumele bugetate
în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 în acest scopt, cu indicarea precisă a filei de buget, capitol, subcapitol, titlu, alin. ...
etc
- în condiţiile inexistenţei spaţiului fiscal (v-aţi asumat o ţintă de deficit bugetar foarte apropiată de
3% din PIB) vă rog să precizaţi cum veţi reuşi să soluţionaţi această problemă, în condiţiile în care sumele restituite sunt foarte
mai, iar dacă ele se vor obţine şi din soluţia unor instanţe vor urca până la 1% din PIB?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Adriana Petcu, Ministrul Apelor şi Pădurilor
Poluarea cu steril toxic a pârâului Valea Seşei şi a râului Arieş
Stimată doamnă ministru,
În data de 3 aprilie a.c. s-a produs o gravă problemă de mediu – poluarea cu un amestec de apă-steril - pe pârâul Valea
Seşei, respectiv râul Arieş, ca urmare a unei avarii la o instalaţie dezafectată de aproximativ trei decenii, aparţinând
Companiei Cupru Min.
Având în vedere că apa din râul Arieş - otrăvită cu steril toxic - a devenit improprie pentru orice fel de utilizare, vă
întreb, doamnă ministru, următoarele:
- ce soluţii s-au găsit pentru remedierea acestui accident de mediu;
- care a fost impactul asupra florei şi faunei.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Răcuci Claudiu Vasile
***
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Adresată domnului Alexandru Petrescu,
ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Restanțele Guvernului în privința Legii prevenției
Stimate domnule ministru,
Având în vedere faptul că în Programul de guvernare v-ați asumat un calendar de implementare a unor măsuri cu
caracter economic și ținând cont de faptul că unul dintre principiile de bază ale Codului Economic al României, la care v-ați
referit în acest program, va fi prevenția - în sensul scutirii firmelor din România de o serie de neplăceri întâmpinate în mod
frecvent în relația cu inspectorii Fiscului -, iar la sfârșitul lunii martie. a.c. ați anunțat public că aveți deja proiectul final al
Legii prevenției în mediul economic, dar această lege nu a fost depusă încă în forul legislativ, vă rog, domnule ministru, să-mi
precizați care sunt motivele întârzierii depunerii, dezbaterii și aprobării acestui act normativ în Parlamentul României.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru,
ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene
Continuarea Programului Naţional de Electrificare
Stimată doamnă viceprim-ministru,
Potrivit Memorandumului cu tema „Continuarea programului de electrificare a localităţilor şi extindere a reţelei de
distribuţie”, aprobat de către Guvernul României, la data de 12 septembrie 2012, un comitet tehnic interministerial urma să
elaboreze un act normativ care să reglementeze cofinanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea şi/sau extinderea reţelelor de
distribuţie a energiei electrice cu aplicabilitate în perioada 2013-2016.
Conform informaţiilor pe care le deţin, aplicabilitatea memorandumului s-a limitat doar la întreţinerea unei
corespondenţe interinstituţionale pentru stabilirea stadiului conectării populaţiei şi clădirilor de locuit la reţeaua electrică.
Din aceste considerente, vă rog să precizaţi ce demersuri veţi efectua pentru continuarea programului de electrificare,
asigurarea cadrului legislativ necesar şi a surselor de finanţare pentru atingerea obiectivelor asumate.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Cristian-Ioan Videscu,
Secretar de Stat, Coordonatorul Departamentului Centenar din Guvernul României
Detalii despre pregătirea Centenarului Marii Uniri
Stimate domnule Secretar de Stat,
Considerând că Centenarul Marii Uniri ar trebui să fie un moment de sărbătoare și de respect pentru cei care au
realizat România Mare, iar acest lucru presupune implementarea unor proiecte și respectarea unui calendar în acest sens - fapt
care necesită și un efort concertat din partea Executivului în vederea pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor,
acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial -, vă rog, domnule
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secretar de stat, să-mi comunicați care sunt evenimentele cuprinse în Programul Departamentului Centenar, ca urmare a
discuțiilor purtate la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă dumneavoastră susțineți construcția Monumentului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 la Alba Iulia și ce demersuri întreprindeți pentru realizarea acestuia, precum și care sunt sumele alocate de
către Departamentul Centenar pentru aniversarea a 100 de ani de la făurirea statului român modern.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Florin Roman
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Managementul defectuos al Spitalului Municipal Sebeș
Stimate domnule ministru,
Vă supun atenției cazul domnului Stanciu Nicolae, medic primar cardiolog, care s-a pensionat la vârsta de 65 de ani, și
anume în septembrie 2015 de la Spitalul Municipal Sebeș, unde a fost atât manager - până la pensionare, cât și medic
cardiolog în cadrul spitalului menționat.
Dupa data pensionării, domnul Stanciu Nicolae a continuat să profeseze la Spitalul Municipal Sebeș ca medic primar
cardiolog în cadrul compartimentului de cardiologie - care are 20 de paturi-, fiind angajat printr-un contract de prestări servicii,
dar în data de 31.03.2017 a fost anunțat telefonic de către actualul manager al spitalului, doamna Anca Franchini, că începând
cu data de 03.04.2017 îi încetează contractul de prestări servicii, fără a ține cont de faptul că Spitalul Municipal Sebeș rămâne
astfel fără medic cardiolog până la organizarea unui eventual concurs pentru ocuparea postului respectiv.
În aceste condiții, vă întreb, domnule ministru, care este opinia dumneavoastră în privința faptului că prin acest demers
iresponsabil al managerului Anca Franchini, populația arondată Spitalului Municipal Sebeș - adică în jur de 55.000 de locuitori
-, rămâne fără medic cardiolog în caz de nevoie?
Mai trebuie menționat și faptul că în primele 3 luni ale acestui an, în care domnul Stanciu Nicolae a profesat în
continuare ca medic cardiolog în cadrul Spitalului Municipal Sebeș printr-un contract de prestări servicii, acesta a consultat în
jur de 800 de pacienți în cadrul compartimentului de cardiologie, iar la consultul în alte secții ale spitalului, aproximativ 500
de pacienți și a tratat aproape 250 de pacienți internați.
Legea 95/2006 menționează foarte clar că politica de personal este exclusiv problema managerului, deci și în cazul
Spitalului Municipal Sebeș managerul, oricare ar fi acela, trebuia să pună mai presus de orice interesele, viața și sănătatea
pacienților! De aceea, cred că cel mai important lucru în această speță este cine va deservi toți acești pacienți cu probleme
cardiologice, care vin cu bilete de trimitere la acest spital, în perioada în care spitalul nu mai are niciun medic cardiolog,
precum și cine va trata bolnavii internați în compartimentul de cardiologie până la data organizării unui concurs pentru
ocuparea postului de medic cardiolog.
Este limpede faptul că actualul manager, doamna Anca Franchini, confundă, din păcate, Spitalul Municipal Sebeș cu
o firmă proprie, deoarece nu putea desființa din structura Spitalului Municipal Sebeș un compartiment fără a avea un motiv
temeinic (eficacitate foarte scazută) și fără avizul Ministerului Sănătății în acest sens, punând astfel în pericol sănătatea și viața
a sute de pacienți.
Din aceste considerente, vă rog, domnule ministru, să verificați toate cele semnalate mai sus și să luați măsurile
necesare care se impun în privința situației prezentate, din care reiese foarte clar managementul defectuos și discreționar
practicat de către doamna Anca Franchini la Spitalul Municipal Sebeș.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Florin Roman
***
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Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Stadiul derulării programului pilot “Masă caldă pentru elevi”
pentru cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proiect
Domnule ministru,
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 72/2016 a fost introdus programul “Masă caldă pentru elevi” – program
pilot prin care preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat primesc o masă caldă. Rolul acestui
proiect este acela de a stimula prezența la clasă și de a reduce abandonul școlar în rândul elevilor din mediile sărace. Conform
actului normativ, la închiderea programului-pilot, respectiv la finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei realizate de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar pe parcursul derulării
proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, se va decide asupra
oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați stadiul derulării programului pilot “Masă caldă pentru elevi”
pentru fiecare dintre cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proiect. De asemenea, vă rog să-mi
precizați, în urma datelor și analizelor pe care le aveți până în acest moment, care este viziunea dumneavoastră privind
acest program în anul școlar 2017-2018.
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.
Deputat
Valeria Diana Schelean-Șomfelean
***
Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
Situația staţiei de cale ferată Titu
Stimate domnule ministru,
În data de 7 aprilie 2017, aţi efectuat o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa, pentru a inspecta obiectivele de investiţii
prioritare din acest judeţ. Pe agenda vizitei dumneavoastră s-au aflat şi proiectele de infrastructură feroviară din judeţul
Dâmboviţa. În acest sens a fost inspectată şi staţia de cale ferată Titu. Pe parcursul vizitei aţi fost însoţit de domnul Dinică
Marius, şeful staţiei Titu, care v-a prezentat problemele cu care se confruntă în activitatea de zilnică. Dumneavoastră v-aţi
exprimat nemulţumirea faţă de modul cum arată peronul şi grupurile sanitare care se află într-o stare ridicată de degradare
solicitându-i acestuia o soluţie financiar-economică în vederea reabilitării gării. În perioada 2007-2016, domnul Dinică Marius,
în calitate de şef al staţiei de cale ferată Titu a făcut nenumărate solicitări pentru a beneficia de fondurile necesare pentru
reabilitarea obiectivului de investiții. De-a lungul timpului s-au făcut mai multe controale, dar nu s-au depistat nereguli ce intră
în responsabilitatea şefului de staţie, în rapoartele de control constatându-se doar faptul că sunt necesare alocări de resurse
financiare pentru investiţii. Nu au existat sancţiuni cu privire la activitatea domnului Dinică Marius, şeful staţiei Titu,
dimpotrivă au fost aprecieri pentru o conduită ireproşabilă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Domnule ministru, epoca
PDSR –PCR a apus demult și nu mai puteți schimba nicun șef de instituție sau de autoritate publică pe ctiterii politice. Există
justiție în România. Aceasta va decide dacă domnului Dinică Marius se face sau nu vinovat de comiterea vreunui abuz.
Având în vedere necesitatea reabilitării stației de cale ferată Titu și atribuțiile ce vă revin în raport cu situația creată,
vă rog, domnule ministru, să îmi comunicații următoarele:
- Aveți în vedere demiterea domnului Dinică Marius?
- Considerați că starea în care se află stația de cale ferată Titu se datorează managementului
defectuos?
Vă rog să îmi comunicați, de asemenea cum veți stopa demiterile și numirile în funcție de apartenența politică. Solicit
răspuns scris.
Deputat
Cezar-Florin Preda
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România

 Întrebări
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
Convenția de la Istanbul le cere statelor părți să încrimineze ori să sancționeze faptele de violare a drepturilor omului
și de discriminare, în mod specific violența împotriva femeilor și violența domestică.
În acest context, deputații UDMR au cerut clarificări cu privire la stadiul de elaborare în care se află pachetul legislativ
elaborat de Minister, necesar transpunerii „Convenției de la Istanbul”, și când se preconizează că va intra în procedură
legislativă la Parlament. Deputații au mai întrebat dacă Convenția de la Istanbul le cere statelor părți să incrimineze ori să
sancționeze faptele de violare a drepturilor omului și de discriminare, în mod specific violența împotriva femeilor și violența
domestică, și dacă pachetul legislativ prevede următoarele: introducerea emiterii ordinului de interdicție de către polițist la
constatarea faptei, conform art. 52 din Convenția de la Istanbul, dată fiind importanța protejării victimelor imediat în fața
riscului ridicat de recidivă; incriminarea ex-officio a faptei de violență în familie, conform art. 55 din Convenția de la Istanbul;
eliminarea prevederii că împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
Convenția este o chemare adresată societății, în special bărbaților şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esență,
convenția constituie o nouă chemare la egalitate între femei și bărbați, întrucât violența împotriva femeilor și inegalitatea dintre
femei şi bărbați este adânc înrădăcinată în cadrul societății şi este perpetuată de o cultură a intoleranței şi a negării.
Deputații
BIRÓ Rozália și CSÉP Éva-Andrea
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru,
ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Obiectul: aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative coroborat cu actele de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.
Din partea mai multor primari și a președintelui consiliului județean din circumscripția electorală a deputatului Korodi
a fost sesizată o problemă deosebit de gravă privind aplicarea unor prevederi legale contradictorii. Astfel, art. 5 din O.U.G. nr.
9/2017 prevede faptul că:(1) În anul 2017, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile
şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a
drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2)
Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2017, în condiţiile alin. (1).Totodată, în
baza Ordinului viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.
2422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au primit din partea prefectului comunicări legate de numărul
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maxim de posturi pentru anul 2017. Așadar, pe de o parte ordonatorii de credite își stabilesc numărul maxim de posturi pentru
care au asigurată finanțarea prin buget, iar pe de altă parte li se comunică numărul maxim de posturi.
Ce se întâmplă în cazul în care primarii sau președinții de consilii județene stabilesc, în funcție de atribuțiile care le
revin și de anvelopa salarială proprie, un număr mai mare de angajați, iar Curtea de Conturi decide că actul normativ care
trebuia aplicat este Ordinul nr. 2422/2017 - cu toate că este dat în aplicarea unui act normativ anterior O.U.G. nr. 9/2017? Ce
act normativ trebuie aplicat în cazul în care ordonatorii de credite pot asigura plata integrală a drepturilor de natură salarială
unui număr de angajați superior celui comunicat de prefect în baza Ordinului de ministru?
Deputatul Korodi Attila a cerut informații cu privire la soluțiile legislative care vor clarifica aceste dispoziții
contradictorii cu posibile efecte grave asupra autorităților publice locale și ale angajaților lor și când va fi pusă în aplicare.
Deputat
Korodi Attila
***

 Interpelări
Adresată: doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor
Obiectul interpelării: nefinalizarea lucrării „Amenajarea Valea Călata”
Deputatul a atras atenția ministrului asupra următoarei probleme: în anul 2008 s-a demarat lucrarea „Amenajarea
Valea Călata” finanțată prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României, derulată prin Compania
Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea. În cadrul investiției sunt cuprinse lucrări de
regularizare a albiei Văii Călata și construirea unor lacuri de acumulare în amonte de satele Sâncraiu și Călățele, județul Cluj.
Lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri. Din cauza lucrărilor nefinalizate la lacurile de acumulare, există pericolul de
distrugere a podului rutier de pe DN 1R, care ar duce la izolarea a circa douăzeci de localități din zonă, precum și inundarea
localităților în aval (5 la număr) și a drumului național DN 1, Valea Călata fiind afluentul Crișului Repede.
Deputatul a cerut ministrului alocarea urgentă de fonduri pentru finalizarea lacului de acumulare în amonte de
localitatea Sâncraiu, județul Cluj.
Deputat
Csoma Botond
***
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Grupul parlamentar al
Uniunii Salvați România
 Intrebări
Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
De către: Cristina Iurișniți, deputat USR
Obiectul întrebării: Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare
Stimate domnule ministru,
Pe fondul finanţării total necorespunzătoare şi insuficiente a olimpiadelor şi concursurilor şcolare am primit
numeroase sesizări din partea membrilor lotului naţional de fizică. Deşi vor reprezenta România la Olimpiada euroasiatică şi
cea europeană, staul român a găsit de bună-cuviinţă să nu le acopere cheltuielile aferente transportului. Astfel de practici au ca
efect demotivarea şi descurajarea elevilor ce au obţinut rezultate notabile şi le îngrădeşte participarea elevilor care au
posibilităţi financiare limitate.
Având în vedere problemele semnalate mai sus, vă rog, domnule ministru să-mi comunicaţi următoarele aspecte:
1. Care este suma totală alocată prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru finanţarea
olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare, pentru anul în curs?
2. Câţi elevi au beneficiat anul trecut de finanţare pentru olimpiade şi concursuri
concursuri/competiţii şcolare şi universitare?
3. Care este gradul, procentual vorbind, de cheltuire a fondurilor alocate în astfel de scopuri?
4. Consideraţi oportun recompensarea cadrelor didactice care pregătesc şi îndrumă elevii către
astfel de competiţii, în funcţie de performanţa obţinută de aceştia?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cristina Iurișniți
***

 Interpelări
Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
De către: Cristian Gabriel Seidler, deputat USR
Subiectul interpelării: registrul zilierilor în variantă electronică
Stimată doamnă ministru,
În luna octombrie 2016, Inspecția Muncii anunța că se va crea o aplicație care va da beneficiarilor posibilitatea să
transmită online la inspectoratele teritoriale de muncă registrul zilierilor în variantă electronică, așa cum e prevăzut de altfel în
art. 8 alin 2 din Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri.
Aplicația urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2016 și se prevăzuse o perioadă de tranziție în care datele
urmau să poată fi transmise atât online cât și clasic.
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Aș dori să știu în ce stadiu de implemetare se află acest proiect, care este data estimată de punere în funcțiune a noului
sistem și care este durata previzionată a perioadei de tranziție. În cazul în care ați renunțat la acest proiect, vă rog să ne
comunicați care au fost argumentele avute în vedere.
Solicit răspuns oral și scris la adresa cristian.seidler@cdep.ro.
Deputat
Cristian Gabriel Seidler,
***

Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
De către: Cristina Iurișniți, deputat USR
Obiectul interpelării: Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice
Stimate domnule ministru,
Perfecţionarea pregătirii profesionale reprezintă un drept şi o obligaţie a cadrelor didactice, fapt stipulat de prevederile
art. 111 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; cheltuielile aferente formării continue a personalului didactic se
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
În prezent această prevedere nu este operabilă, chiar dacă Registrul naţional al programelor de formare continuă
acreditate a fost actualizat în luna februarie a acestui an şi conţine 656 de oferte de programe, costurile acestor cursuri sunt
plătite în continuare de către cadrele didactice din bugetul propriu.
Având în vedere faptul că profesorii sunt privaţi de acest drept al perfecţionării gratuite, perfecţionare ce ar aduce în
mod automat plus valoare sistemului de învăţământ, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi măsurile luate de Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru remedierea acestor sincope.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cristina Iurișniți
***
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