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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 8 – 12 mai 2017)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 8 mai

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 8 mai, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 (PHCD 38/2017);
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 33/2017);
3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura şi Civilizaţia Levantului (PL-x 375/2016/2017) - lege ordinară;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 160/2017) - lege organică.
În cadrul ședinței plenare, s-a anunțat că deputații Constantin Daniel, Eugen Durbacă și Mircea Banias nu mai fac
parte din cadrul Grupului parlamentar al ALDE.

Ședința de plen reunit a Camerei Deputaților și Senatului de marți, 9 mai
Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a prezentat în plenul Parlamentului, marți, 9 mai, un mesaj cu
ocazia sărbătoririi a 140 de ani de a proclamarea Independenței de Stat a României, precum și cu ocazia Zilei Europei.
În aceeași zi, Camera Deputaților și Senatul au luat act de informarea din partea preşedintelui României cu privire la
aprobarea propunerilor prim-ministrului referitoare la participarea Armatei României, cu o subunitate de nivel companie,
compusă din 120 de militari cu capacităţile aferente, la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a
NATO din Polonia, începând cu anul 2017.
Cele două Camere ale Parlamentului au votat în unanimitate solicitarea șefului statului cu privire la aprobarea
înfiinţării pe teritoriul României a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST
DETACHMENT-BuDET).
Parlamentarii au aprobat, de asemenea, constituirea Grupului PRO-America, structură al cărei președinte a fost numit
domnul Liviu Nicolae Dragnea.
În ceea ce privește proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea articolului 9 al Regulamentului
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, acesta a fost adoptat cu 198 voturi pentru și 119 voturi împotrivă. La
dezbaterea propunerii legislative privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, Grupul parlamentar al USR a părăsit sala. Cvorumul de ședință nu a mai
fost îndeplinit și, ca urmare, lucrările Parlamentului au fost suspendate.
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 9 mai
Într-o ședință separată a Camerei Deputaților au fost adoptate, prin vot final, următoarele acte normative:
1.Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului
European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 (PHCD 38/2017) – 272
voturi pentru
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 33/2017) –
171 voturi pentru, 98 împotrivă, 1 abținere
3. Legea privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, reexaminată la
cererea Preşedintelui României(PL-x 375/2016/2017) - lege ordinară – 212 voturi pentru, 41 împotrivă, 18 abțineri.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor
termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură
civilă
(PL-x 107/2017) - lege ordinară – 186 voturi pentru, 84 împotrivă, 5 abțineri.
5. 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 – 166 voturi pentru, 38 împotrivă, 74 abțineri.
6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 160/2017) - lege organică – 175 voturi
pentru, 85 împotrivă, 20 abțineri.
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare (PL-x 173/2017) - lege organică – 219 voturi pentru, 54 abțineri.
8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2016 pentru completarea Legii
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 326/2016) - lege organică – 219 voturi pentru, 1
împotrivă, 58 abțineri.
Deputații au adoptat inițiativa cetățenească de redefinire a familiei în Constituție, ca uniune între bărbat și femeie
(Propunerea legislativă de revizuire a Constituției României – PL-x 127/2017 – lege constituțională). S-au înregistrat 232
voturi pentru, 22 împotrivă și 13 abțineri, fiind nevoie de două treimi din numărul deputaților – 219 voturi – pentru ca aceasta
să treacă.
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Ședința de plen reunit a Camerei Deputaților și Senatului de joi, 11 mai
Aflat la Bucureşti, într-o vizită de lucru, domnul Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a susținut, joi,
11 mai, o alocuţiune în plenul reunit al Parlamentului României, cu tema “Viitorul Europei”.
Punctele de vedere ale grupurilor parlamentare au fost exprimate de: Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului
(Grupul parlamentar al ALDE), Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților (Grupul parlamentar al PSD), Raluca Turcan
(Grupul parlamentar al PNL), Nicușor Dan (Grupul parlamentar al USR), Traian Băsescu (Grupul parlamentar al PMP),
Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al UDMR) și Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităților naționale).
În aceeaşi zi, a fost votat proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea articolului 9 al Regulamentului
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, la solicitarea liderului Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat
Marcel Ciolacu (242 voturi pentru, 86 împotrivă).
De asemenea, a fost adoptată Hotărârea privind înființarea Comisiei speciale de anchetă pentru verificarea aspectelor
ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial (241 voturi pentru, 86 împotrivă). Hotărârea a
fost semnată de 142 de parlamentari de la PSD și ALDE.
În ceea ce priveşte propunerea legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare (Pl-x 182/2017, L98/2017) - lege organică, aceasta a fost
adoptată cu (241 voturi pentru, 87 împotrivă). Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din Legea
96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, în sensul introducerii a patru noi aliniate prin care se instituie reguli clare
privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de anchetă parlamentară.
Parlamentul României l-a revocat din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară pe domnul Mişu
Negriţoiu. Cele patru comisii care au întocmit raportul au constatat, cu majoritate de voturi, că domnul Mişu Negriţoiu nu mai
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, privind înfiinţarea organizarea şi
funcţionarea ASF. Hotărârea de revocare a fost luată cu 238 voturi pentru.
Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, prin vot secret cu buletine (236 voturi pentru, 10 împotrivă), Hotărârea
privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Pentru această
funcţie a fost nominalizat domnul Adrian Diţă, pentru un mandat de 6 ani.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 12 mai 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în luna ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
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

987
793
6
188
349
316
345
20
36
86
203
1
1
2
639
141
481
14
3
6
22
20
2

Cele 345 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
97 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
64 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
10 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
23 proiecte de legi
248 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 101 legi, dintre care 13 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 86 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, 8 şi marți, 9 mai 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

135
132

din care: - în dezbatere
- la vot final

3
9

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

6
7

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

1
6
2

▪ Cele 7 iniţiative legislative votate privesc:
4 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
3 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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 8 – 12 mai 2017)

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

PL-x 160/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

2.

PL-x 477/2016 - 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

3.

PL-x 375/2016/2017 - Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi
Civilizaţia Levantului
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

4.

PL-x 173/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

5.

PL-x 107/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru
prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare
a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
PL-x 326/2016 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2016 pentru
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

6.

II. Proiecte de legi constituţionale:
1.

Pl-x 127/2017 – Lege de revizuire a Constituţiei României
(iniţiativă cetăţenească)
III. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor

1.

HCD 33/2017 - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
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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 11 mai 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
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

4

53

Total
Total general:

Senat
În procedură

ÎN PROCEDURĂ

0

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

0

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

0
57

CAMERA DEPUTAŢILOR

0

ADOPTATE / RESPINSE

0
0
0
12
28

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

2
1
0
1
0
0
6
7

0
40

17
57
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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 11 mai 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
337/2013

1

2

L
501/2013

PLx
324/2016
L
259/2016

Titlul proiectului de lege
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)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- 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

PLx
134/2017

3

L
636/2016

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

Obiectul de reglementare
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.

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

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
25.02.2014

CD - OZ Plen
BUG şi JUR

S - Adoptat pe
05.09.2016

CD - OZ Plen
MUN

S - Adoptat pe
13.02.2017

CD - OZ Plen
MED

Observații

Raport de
adoptare cu
amendamente
depus pe data
de 03.05.2017
(564/Rs1/2017)

Raport de
adoptare depus
pe data de
09.05.2017
(66/Rs/2017)

Raport de
adoptare depus
pe data de
09.05.2017
(270/R//2017)

Nr.
crt

4

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

5

6

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

7

L
394/2012

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 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului CD +S
pe anul 2010. (poz. I-c-2)
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 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)

Observații

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

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

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

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

șomaj pe anul 2011.

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

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

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)

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

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

9

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)

CD +S
BUG CD + BUG S

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

PLx
411/2014

10

L
568/2014

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

PLx
412/2014

11

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

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

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

Observații

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

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

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

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

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
71/2015

13

L
604/2014

PLx
554/2015

14

L
279/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

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

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-a-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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/volum-rezultat,
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.

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
S - Adoptat pe
achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 29.06.2015
(poz. I-a-1)
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în CD - BUG şi
- Caracter: ordinar
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre JUR pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
creanțele datorate și plățile efectuate.
comun

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
504/2016

15

L
454/2016

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

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.

Observații

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

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
511/2016

16

L
548/2016

Titlul proiectului de lege

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

PLx
24/2017

17

L
550/2016

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

Obiectul de reglementare
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
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

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - BUG,
IND, JUR și
TRSP
pt. raport comun

TDR:
16.02.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
128/2017

18

L
633/2016

PLx
143/2017

19

20

L
3/2017

PLx
191/2017

Titlul proiectului de lege
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 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 2015. (poz. I-c-10)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare
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 contului general anual de execuție al bugetului de
stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de
103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub
prevederile bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de
125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele
bugetare aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub prevederile
bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub
creditele bugetare aprobate).

Stadiul

Observații

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

TDR:
16.03.2017

CD +S

TDR:
25.05.2017

BUG CD + BUG S

Nr.
crt

21

Nr. înreg.

PLx
192/2017

Titlul proiectului de lege
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 pentru
şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-11)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

22

23

24

PLx
100/2009
L
694/2008

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
640/2015
L
455/2016

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

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
şi pietrelor preţioase în România. (poz. I-a-29)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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-a21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă
de 236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii sa realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei.
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.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase
din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a
prevederilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce priveşte
efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre
preţioase.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.03.2009

S - Adoptat pe
02.09.2010

CD - Retrimis
TDR:
pe data de
02.04.2013
19.03.2013 la
IND și JUR
pt. raport comun

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.

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

TDR:
02.12.2015

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

PLx
781/2015
L
390/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 02.11.2015
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
CD - IND și
comercianţi. (poz. I-a-28)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
- Caracter: ordinar
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. JUR
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.

Observații

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

26

27

28

PLx
213/2016
L
10/2016

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
512/2016
L
553/2016

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

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.

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

Nr.
crt

29

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
468/2012

Proiect de Lege privind suplimentele
alimentare. (poz. I-a-33)

L
333/2016

PLx
455/2016

30

L
543/2016

PLx
23/2017

31

L
547/2016

PLx
26/2017

32

L
557/2016

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

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 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
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.

Stadiul
S - Respins pe
30.10.2012

CD - AGRI și
TDR:
SAN
29.11.2012
pt. raport comun

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

S - Adoptat pe
10.10.2016

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

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 Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Observații

CD - AGRI, JUR
TDR:
și MED
27.10.2016
pt. raport comun

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

S - Adoptat pe
22.12.2016

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

Nr.
crt

33

34

35

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
505/2016
L
456/2016

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

Observații

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

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

36

37

38

Nr. înreg.

PLx
113/2017
L
579/2016

PLx
139/2017
L
638/2016

PLx
186/2017
L
62/20177

Titlul proiectului de lege

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
- Cameră decizională: CD

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 pentru modificarea Legii
nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi
a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolvenţii de învăţământ superior.
(poz. II-29)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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, 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.
Modificarea Legii nr.279/2005, în sensul că angajatorul care
încheie un contract de ucenicie, pe toată perioada derulării
acestuia, beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de
1125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), bani
proveniţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi
din fonduri europene structurale de investiţii – asistenţă
financiară nerambursabilă acordată României.

Stadiul

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
02.03.2017

TDR:
16.03.2017

S - Adoptat pe
02.05.2017

CD - MUN
pt. raport

TDR:
23.05.2017

Nr.
crt

39

40

Nr. înreg.

PLx
115/2017
L
587/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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)

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

PLx
394/2013

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

L
2992013

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.

Observații

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport comun

S - Adoptat
21.10.2013

TDR:
02.03.2017

pe

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

TDR:
17.03.2017

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

1

Nr. înreg.

PLx
9/2017
L
50/2017

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

Obiectul de reglementare
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 - Trimis pt. raport
suplimentar pe data de
02.05.2017
ADMIN și APAR

Observații

Nr.
crt

2

3

4

Nr. înreg.

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
526/2016
L
438/2016

PLx
141/2017
L
645/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

TDR:
04.04.2017

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

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

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

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.

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 - Adoptată pe
01.11.2016

La promulgare
din data de
08.05.2017

CD - Adoptată pe
25.04.2017

S
- Adoptată
20.02.2017

CD - Adoptată pe
25.04.2017

pe

La promulgare
din data de
04.05.2017

Nr.
crt

5

6

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
317/2016

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil. (poz. I-a-2)

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.
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

L
237/2016

PLx
476/2016
L
375/2016

PLx
112/2017

7

L
576/2016

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

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

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

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.

Stadiul
- Adoptată
S
28.06.2016

Observații
pe

CD - Adoptată pe
03.05.2017

S - Adoptată pe
17.10.2016

CD - Adoptată pe
03.05.2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

La SG din data
de 08.05.2017

La promulgare
din data de
10.05.2017

La promulgare
din data de
10.05.2017

Nr.
crt

8

Nr. înreg.

PLx
174/2017
L
33/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind aprobarea participării României
ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea
bazei de impozitare şi transferul profituriloriniţiat 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. (poz. I-b-3)

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

S
- Adoptată
03.04.2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

Observații

pe
La SG din data
de 08.05.2017

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

9

PLx
154/2017
L
56/2017

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

10

PLx
321/2016
L
581/2016

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

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.
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.

CD - Adoptată pe
21.03.2017
S - Adoptată pe
18.04.2017

La promulgare
din data de
26.04.2017

CD - Adoptată pe
18.10.2016
S - Adoptată pe

Legea nr.
60/2017

20.03.2017

Nr.
crt

11

Nr. înreg.

PLx
136/2017
L
644/2016

Titlul proiectului de lege
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
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PLx
461/2016
L
424/2016

PLx
122/2017
L
631/2016

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

PLx
133/2017

14

L
634/2016

Obiectul de reglementare

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.

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.

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.

Stadiul

S - Adoptată pe
13.02.2017

CD - Adoptată pe
21.03.2017

S - Adoptată pe
11.04.2016

CD - Adoptată pe
28.03.2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
04.04.2017

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

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

al îmbunătăţirii transparenţei bugetare.

Observații

Legea nr.
62/2017

Legea nr.
77/2017

Legea nr.
80/2017

Legea nr.
82/2017

Nr.
crt

15

16

17

Nr. înreg.

PLx
146/2017
L
9/2017

PLx
460/2016
L
431/2016

PLx
117/2017
L
589/2016

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare
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.

Stadiul

S - Adoptată pe
20.02.2017

CD - Adoptată pe
04.04.2017

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea S - Adoptată pe
spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii 10.10.2016
maritim. (poz. I-a-16)
durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a CD - Adoptată pe
- Caracter: ordinar
zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor 04.04.2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Observații

Legea nr.
86/2017

Legea nr.
88.2017

marine.

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 - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
11.04.2017

Legea nr.
92/2017

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
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 12 mai 2017 )
I. În perioada 8 – 12 mai 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 4 avize.
Cele 27 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
 rapoarte de respingere
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14

Rapoartele elaborate se referă la:





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

6
0
17
4

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 466 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 78 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 28 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 352 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

279



rapoarte suplimentare

53



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

20

TOTAL

324

27

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 8 - 12 mai 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

09.05.2015

Raport de adoptare cu
amendamente
(500/RS din
11.05.2017)

15 parlam.
adoptat de
Senat

08.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(278/R din 11.05.2017)

7 parlam.
adoptat de
Senat

03.05.2016

Raport de respingere
(277/R din 11.05.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice – raport comun cu comisiile pentru agricultură și
juridică

5 parlam.
adoptat de
Senat

03.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 09.05.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3)
a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie,
republicată

2 parlam.
respinsă
de Senat

03.05.2017

Raport de respingere
(268/R din 09.05.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Guvern
adoptat de
Senat

PLx.178/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din
fermele româneşti – raport comun cu comisia pentru agricultură

PLx.694/2015

Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate – raport
comun cu comisia juridică

PLx.418/2016

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.173/2017

1

2

Plx.539/2016

3

PLx.239/2014

4

5

Plx.796/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale
RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaților în vederea
numirii în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) – raport
comun cu comisia pentru IT
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului
10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului
29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie
termică

Guvern
adoptat de
Senat

1 parlam.
respinsă
de Senat

RAPORT COMUN cu privire la candidații ce urmează a fi numiți în
comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei
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03.05.2017

Raport de respingere
(573/RS din
09.05.2017)

09.05.2017

Raport de adoptare
(18/RC din 09.05.2017)

09.05.2017

Raport de respingere
(276/R din 11.05.2017)

11.05.2017

Raport de adoptare
(19/RC din 11.05.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.92/2014

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007

1 parlam.
adoptat de
Senat

03.05.2017

Raport de respingere
(274/R din 10.05.2017)

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

1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

PLx.173/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice – raport comun cu comisiile pentru agricultură și
juridică

5 parlam.
adoptat de
Senat

19.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 09.05.2017)

2

3

4

PLx.134/2017

PLx.529/2016

PLx.178/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport
comun cu comisia pentru mediu
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu
amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din
administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul pubic al comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

21.03.2017

Raport de adoptare
(270/R din 09.05.2017)

7 parlam.
adoptat de
Senat

15.02.2017

Raport de respingere
(271/R din 09.05.2017)

15 parlam.
adoptat de
Senat

03.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(278/R din 11.05.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

28.02.2017

Raport de adoptare
(267/R din 09.05.2017)

2 parlam.
adoptat de
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(272/R din 10.05.2017)

1 parlam.
respinsă
de Senat

28.02.2017

Raport de respingere
(273/R din 10.05.2017)

Propunere legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de
comună şi pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca
oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

1 parlam.

09.05.2017

Raport de respingere
(279/R din 11.05.2017)

Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător,
identificarea şi controlul reproducerii câinilor

1 parlam.
respinsă
de Senat

09.05.2017

Raport de respingere
(47/RS din 11.05.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din
fermele româneşti – raport comun cu comisia pentru buget

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.326/2016

PLx.521/2016

Plx.328/2016

Plx.168/2017

PLx.72/2014

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului – raport comun cu
comisia juridică
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice – raport
comun cu comisia juridică
Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b)
din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente - raport comun cu comisia pentru
juridică

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.134/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport
comun cu comisia pentru agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

25.04.2017

Raport de adoptare
(270/R din 09.05.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

03.05.2017

Raport de adoptare
(66/R din 09.05.2017)

25.04.2017

Raport de respingere
(269/R din 09.05.2017)

10.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(275/R din 11.05.2017)

1 parlam.
adoptat de
Senat

10.05.2017

Raport de respingere
(478/RS din
11.05.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

08.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(227/RS din
08.05.2017)

VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.

1

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.324/2016

PLx.82/2017

PLx.175/2017

PLx.136/2015

Denumirea proiectului

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a
Guvern
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor
adoptat de
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin
Senat
concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare,
precum şi alte măsuri
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind
1 parlam.
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de
adoptat de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute
Senat
ca persoane juridice de utilitate publică
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
1 parlam.
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
adoptat de
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
Senat
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

1

PLx.375/2016
/2017

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

15 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.160/2017

PLx.72/2012

PLx.532/2016

PLx.107/2017

PLx.173/2017
5

6

7

8

PLx.326/2016

PLx.529/2016

PLx.521/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Guvern
adoptat de
Senat

26.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(263/R din 08.05.2017)

Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite

5 parlam.
adoptat de
Senat

02.05.2017

Raport de respingere
(198/RS1 din
08.05.2017)

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a
martirilor români din temniţele comuniste

34 parlam.
adoptat de
Senat

25.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(264/R din 08.05.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

08.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(265/R din 09.05.2017)

5 parlam.
adoptat de
Senat

08.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(266/R din 09.05.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

08.05.2017

Raport de adoptare
(267/R din 09.05.2017)

7 parlam.
adoptat de
Senat

02.05.2017

Raport de respingere
(271/R 09.05.2017)

2 parlam.
adoptat de
Senat

02.05.2017

Raport de respingere
(272/R din 10.05.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor
dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind
unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,
precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice – raport comun cu comisiile pentru agricultură și
industrii
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului – raport comun cu
comisia pentru administrație
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu
amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din
administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură
Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul pubic al comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa – raport comun cu comisia pentru agricultură
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice – raport
comun cu comisia pentru administrație

9

10

Plx.328/2016

PLx.694/2015

Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) şi b)
din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente - raport comun cu comisia pentru
administrație

1 parlam.
respinsă
de Senat

02.05.2017

Raport de respingere
(273/R din 10.05.2017)

Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate – raport
comun cu comisia pentru buget

7 parlam.
adoptat de
Senat

01.11.2016

Raport de respingere
(277/R din 11.05.2017)

10.05.2017

Raport de adoptare
(14/RCS din
11.05.2017)

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR asupra Proiectului de Hotărâre
pentru constituirea Comisiei special de anchetă a Senatului și Camerei
Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea
alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
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X. Comisia pentru regulament
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Raport privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei
Deputaților

2 parlam.

03.05.2017

Raport de adoptare
(262/R din 05.05.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

09.05.2017

Raport de adoptare
(18/RC din 09.05.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaților în vederea
numirii în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) – raport
comun cu comisia pentru industrii
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
„Recentralizarea administrativă a României”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Majoritatea basmelor româneşti, bazate evident pe născociri, pornesc cu celebra sintagmă „a fost odată, ca niciodată
...”. Aşa că aş putea să încep şi eu să descriu angajamentele şi realizările PSD în planul reformelor şi descentralizării
administrative şi financiare a României tot ca pe nişte basme vândute populaţiei drept reforme ale statului.
Aşadar pot spune fără rezerve că, a fost odată, ca niciodată, o vreme când actualul preşedinte al Camerei Deputaţilor şi
preşedinte al PSD, nu era nici preşedinte de partid şi nici al treilea om în stat, dar tot era mândru viceprim-ministru şi
nepriceput ministru al Administraţiei. În vremurile acelea, nu foarte îndepărtate, pe când zmeii PSD deschideau uşile de la
Guvern cu piciorul, a fost o lege a descentralizării unor competenţe ale ministere şi de feudalizare a României, declarată în
integralitatea ei neconstituţională. Zâna bună, la vremea aceea Curtea Constituţională, a devoalat cu subiect şi predicat
adevăratele intenţii ale zmeilor PSD, pe vremea aceea flămânzi preşedinţi de consilii judeţene, de a sfârteca România în
interesele lor personale şi de grup. Dacă am început această relatare în tonul unui basm, tot aşa o să o şi închei ... şi-am
încălecat pe-o căpşună şi PSD a mai spus o mare mare minciună!
Dragi colegi,
Tot mai mulţi români au înţeles faptul că PSD, dar mai ales un PSD aflat la guvernare, reprezintă cel mai important
inamic şi pericol la adresa modernizării economice şi administrative a ţării noastre. De fapt, cele două aspecte, economice şi
administrative, nu pot fi disociate, ele fiind într-o strânsă legătură şi determinare. Ştim cu toţii ceea ce, de mulţi ani de zile,
românii strigă în stradă „vrem o ţară ca afară ...”, însă, afară, adică în toate statele membre ale Uniunii Europene, procesul de
descentralizare a administraţiei publice reprezintă un demers deja încheiat, care produce efecte economice, sociale şi
administrative favorabile pentru comunităţile locale şi pentru stat.
Din păcate, după acea tentativă neconstituţională de descentralizare a PSD, acesta a început să promoveze cu toată
forţa exact procesul invers – recentralizarea administraţiei – strângerea puterii de decizie la Bucureşti. Ştim cu toţii că nu
putem vorbi despre autonomie locală sau despre descentralizarea reală a administraţiei, dacă cea mai mare parte a deciziilor
sunt condiţionate de factori financiari, care stau în pixul şi bunăvoinţa miniştrilor de la Bucureşti. Când spun acest lucru mă
refer la proiectele de investiţii locale, unele mărunte, dar importante pentru comunităţile locale, care nu se pot finanţa din
resurse bugetare locale, pentru că banii publici se strâng în continuare la centru, la bugetul central, de unde se distribuie apoi,
în funcţie strict de culoarea politică a primarilor sau a majorităţilor din consiliile judeţene. Aşa s-au născut proiectele de tip
PNDL1, PNDL2 şi altele, în care administraţiile publice locale cer milă de la Bucureşti pentru a construi un podeţ peste o apă
sau pentru a reabilita o şcoală fărâmată. Culmea culmilor, comunităţile locale cer milă, cer finanţare chiar din banii lor, din
impozitele plătite de ele. De asemenea, nici în glumă nu mai putem să le vorbim celor din administraţia locală despre decizie
locală, despre autonomia administraţiilor şi descentralizare, atâta vreme cât cele mai multe dintre acestea nu reuşesc să-şi
asigure nici măcar cheltuielile curente, adică plata salariilor personalului, plata facturilor sau cheltuielile legate de serviciile
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publice locale. Şi iarăşi primarii merg la Bucureşti pentru a se umili şi a primi bani pentru echilibrarea bugetelor locale din
impozitele plătite de comunităţile lor.
Stimaţi colegi,
Uite aşa s-a ajuns la paradoxul în care, după 27 de ani de la prima lege a administraţiei publice locale post-decembriste
să avem o administraţie locală parcă mai dependentă de Guvern decât în primii ani de după căderea comunismului. Oare mai
merită să ne întrebăm de ce în România se află cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană? Oare mai trebuie să căutăm
explicaţii de ce Polonia, Cehia sau Ungaria şi-au sporit PIB-ul de şase şi chiar şapte ori, în vreme ce în România abia dacă s-a
mărit de patru ori? Nu ar trebuie nici să ne întrebăm şi nici să descoperim, pentru că adevărata cauză o cunoaştem cu toţii: un
centralism excesiv al deciziei, o lipsă acută a resurselor financiare şi o proastă guvernare la nivel central. Nu aş vrea să spun
că, în ultimii douăzeci şi şapte de ani, au fost guverne bune şi guverne rele, pentru că nu ar fi corect. Ceea ce pot, însă, să vă
asigur este faptul că PSD a fost inamicul modernizării administraţiei româneşti, PSD a fost cel care şi-a dorit o administraţie
locală umilită, slabă, ineficientă şi dependentă de şeful politic de la Bucureşti şi tot PSD a fost constant piedica în calea
dezvoltării şi modernizării economiei româneşti.
Deputat,
Ioan Balan
***
„Adevărata statistică economică a guvernării PSD!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Guvernul Grindeanu, îndeaproape urmărit şi monitorizat de Liviu Dragnea, vorbeşte mult şi fără rost şi face foarte
puţin, aproape spre deloc. Mai mult, ceea ce a făcut deja până acum a făcut prost, iar efectele negative sunt resimţite de
aproape toată lumea, mai puţin de cei cu carnete de partid de culoare roşie. Auzim, aproape în fiecare zi, mesajele bine şlefuite
ale propagandei PSD, în care ni se spune că negrul este alb curat, adică faptul că de când au venit ei la guvernare, numărul de
locuri de muncă din economie a crescut ca Făt-frumos, că salariile au explodat, că pensionarii o duc mai bine doar uitându-se
la televizor, că medicamentele sunt aproape gratuite, că toţi copiii merg la şcoală, că nu mai avem în ce să investim puhoiul de
fonduri europene care ne-au năpădit, că relativa creştere a consumului revarsă bogăţie şi prosperitate în buzunarele
producătorilor din România.
Mă întristează faptul că foarte puţini dintre cei afectaţi de guvernarea deficitară a PSD şi efectele negative ale acesteia
au curajul să spună că minciunile PSD se sfărâmă, una câte una, cu fiecare zi care trece. Puţini, poate prea puţini, mai ales din
rândul celor cu expertiză în diferite domenii, îşi spun părerea asupra falselor statistici sau statisticilor manipulate pe baza
cărora PSD încearcă să convingă că sunt performanţi la guvernare.
Stimaţi colegi,
Îmi asum eu rolul de a demonta, punct cu punct, manipulările odioase ale PSD cu privire la evoluţia economică şi
socială negativă din România după venirea la guvernare a acestei păguboase coaliţii de guvernare. Astfel, în legătură cu acea
creştere a numărului de locuri de muncă din economie, PSD ar trebui să spună adevărul până la capăt şi să recunoască faptul
că, dacă Guvernul Grindeanu nu ar fi luat măsurile nocive de la începutul anului, atât bugetare, cât şi fiscale, această creştere a
locurilor de muncă ar fi fost mult mai mare şi ar fi caracterizat întreaga ţară, nu doar părţi din aceasta! Chiar dacă s-au creat
locuri de muncă, Guvernul nu are nici un merit pentru aceast, ci doar mediul de afaceri, care încearcă cu mari eforturi să
crească prin propriile puteri.
Apoi, mai marii PSD se laudă că au crescut salariile din economie, că ei au dus salariul minim la 1.450 de lei şi pe cel
mediu la peste 3.000 de lei. Dacă ar fi oneşti, ceea ce nu putem spera de la cei din PSD, aceştia ar trebui să prezinte şi cum au
afectat aceste creşteri preţurile de la raft ale bunurilor şi că, deşi unele salarii au crescut, puterea de cumpărare a lor a scăzut!
Atunci am putea discuta despre cât de reală a fost sau este creşterea salarială!
Despre pensionari este şi greu să mai caracterizăm comportamentul Guvernului! Aproape zilnic vinde pensionarilor
gogoşi despre explozia pensiilor, deşi bugetul nu le poate susţine nici măcar pe cele aflate în plată, iar numai în primele 4 luni
Guvernul PSD a împrumutat mai mult de 20 de miliarde de lei. Despre medicamente, ce să mai spunem, nu doar că nu s-au
ieftinit, dar şi mai scumpe, mare parte dintre acestea au dispărut din vitrinele farmaciilor.
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Copiii au fost şi rămân ultima prioritate a Guvernului PSD! Sub „performanta” guvernare dirijată de Dragnea, mor
copii! Mor copii nevaccinaţi împotriva unor boli eradicate! Sub guvernarea PSD analfabetismul creşte şi numărul copiilor care
merg la şcoală scade. Noroc că ne anunţa, acum câteva zile, un ministru PSD că s-au născut mai mulţi copii în afara ţării decât
în ţară! Aşadar, soluţia PSD este să plecăm cu toţii şi să-i lăsăm pe ei, singuri în România.
Despre absorbţia fondurilor europene aferente cadrului financiar 2014-2020 un singur cuvânt caracterizează complet
Guvernul Grindeanu – Zero!
Nu în cele din urmă, aş vrea să demontez şi minciuna grosolană potrivit căreia, dacă PSD stimulează consumul, de
creşterea consumului se vor bucura şi producătorii români care vor vinde mai mult. Fals! Într-un stat slab, prost guvernat, de
creşterea consumului intern beneficiază doar importatorii! PSD să facă bine şi să spună adevărul că producătorii români sunt
sufocaţi de o concurenţă ucigătoare, de cele mai multe ori neloială, venită pe calea importurilor. Este simplu de corelat
creşterea consumului cu evoluţia balanţei comerciale şi atunci se poate demasca marea minciună a PSD.
Stimaţi colegi,
Trist, dar adevărat, însă aceasta este adevărata evaluare a guvernării Grindeanu-Dragnea.
Deputat,
Claudiu Răcuci
***
Ce nu a făcut PSD în primele 100 de zile de guvernare în domeniul sănătăţii
Am remarcat în presa centrală şi pe conturile de socializare că primele 100 de zile de guvernare au fost privite cu
optimism de liderii arcului puterii, deși primele două luni au fost marcate de proteste antiguvernamentale, care au culminat cu
retragerea Ordonanței 13 privind modificarea Codurilor Penale și demisia ministrului de Justiție.
Trebuie remarcat şi bilanţul negativ al actualului guvern şi mă voi opri în această declaraţie la „realizările” din
domeniul sănătăţii, întrucât sistemul sanitar din România este unul bolnav şi se pare, greu de resuscitat.
În primul rând, ceea ce mulţi pensionari au crezut că va fi o bucurie pentru ei întrucât a fost mărit punctul de pensie, sa constatat că este de fapt o capcană. Mărirea punctului de pensie a dus la faptul că cei care depăşesc plafonul la pensie, de 700
lei, chiar şi cu un leu, la farmacie trebuie să plătească mai mult, trecând la alt procent de compensare al medicamentelor de la
90% la 50%. Problema este că puţinul pe care l-au câştigat cetăţenii în acest an, prin creşterea pensiei lor minuscule, se
dovedeşte, în final, o pierdere.
În al doilea rând, actualul guvern a promis o ieftinire a medicamentelor cu 35%, ceea ce a dus la retragerea multor
produse de pe piața din România. Din nou, singurii care au fost afectați au fost pacienții, și iată cum programul electoral al
PSD constituie un program de exterminare pentru aproximativ un milion bolnavi de cancer, întrucât 11 dintre producătorii a
celor mai importante medicamente care tratează cancerele, renunță la autorizarea de punere pe piață din motive comerciale.
În al treilea rând, și nu însă în ultimul, în plină epidemie de rujeolă, în țara noastră ne confruntăm cu lipsa vaccinurilor
din schema obligatorie de vaccinare a copiilor, din cabinetele medicilor de familie. România este dată astfel exemplu negativ
în Uniunea Europeană și s-a ajuns astfel ca numărul cazurilor de rujeolă să fie în continuă creștere, iar numărul deceselor să
ajungă la 24.
Acestea sunt câteva dintre exemplele negative pe care am dorit să le readuc în actualitate.
Mă întreb oare, ce va mai urma?
Întrucât cei 11.000 medici de familie sunt omiși de la măsurile de îmbunătățire a finanțării și nu sunt luați în calcul în
actuala lege a salarizării unitare, este posibil ca personalul din Asistența medicală primară să nu mai accepte umilința la care
sunt supuși, ceea ce poate duce la o blocare a sistemului la acest nivel.
Așadar îl invit pe actualul ministru al Sănătății să-și îndrepte atenția si spre cei care sunt în linia întâi în sistemul de
sănătate, dacă nu se dorește un colaps și pe această zonă, cu impact negativ și generalizat asupra societății, în integralitatea ei.
Deputat,
Antoneta Ioniţă

36

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 14 - 2017
Săptămâna 8 – 12 mai 2017
***
La mulți ani, Europa!
În perioada 7-8 mai 2017, am participat la Forumul anual “State of Europe”, organizat de Centrul Schuman pentru
Studii Europene, în Malta, țară care găzduiește președinția Uniunii Europene în prezent. Forumul a fost organizat în
colaborare cu Universitatea din Malta, care a găzduit evenimentul şi ai cărei specialişti, şi-au adus contribuția la succesul
conferinței. Tema forumului din acest an a fost: ”Spre o Europă a Speranței, Vindecării și Ospitalității".
Au participat, parlamentari, profesori universitari, reprezentanți ai unor ONG-uri, reprezentanți ai Bisericii și oameni
de știință din mai multe țări europene. După evaluarea situației curente, participanții au discutat despre viitorul Uniunii
Europene, având în vedere schimbările dramatice din ultima perioadă. Au fost abordate şi teme sensibile ca migrația,
menționându-se că noi trebuie să ne protejăm credința creștină și valorile, dar trebuie să ne ajutăm și vecinii, să ajutăm națiuni
mai sărace, să apărăm drepturile omului și respectarea democrației în toate țările europene. Intervențiile mele s-au axat pe
anticiparea viitorului Europei, subliniind nevoia de colaborare şi solidaritate, de apărare a valorilor creştine, dar şi pe rolul
familiei în dezvoltarea societății, familia fiind prima şcoală în care fiecare om învață principiile de bază care-l vor călăuzi în
viață.
Robert Schuman, fondatorul Uniunii Europene, a avut viziunea creării unei “comunități a popoarelor”, bazată pe
schimburi economice, cooperare, realizarea unei piețe comune, libertatea de a călători, studia și munci în orice stat membru,
fără ca cetățenii să își uite identitatea națională, tradițiile și principiile de viață. Uniunea Europeană a fost fondată pe rădăcini
creștine, unde libertatea de exprimare e garantată tuturor cetățenilor.
Din nefericire, dezvoltarea economică și orientarea puternică a societății spre consum, au afectat aceste principii
morale, care contribuie la sănătatea generală a societății.
Participanții la forum au adoptat Manifestul de la Malta, un document care reafirmă viziunea lui Robert Schuman si a
celorlați părinți fondatori ai Uniunii Europene, care şi-au dorit o comunitate de popoare interesate de binele comun al Europei
şi al umanității în general, având rădăcini în valorile creştine fundamentale cum ar fi demnitate umană, solidaritate, egalitate şi
libertate. Prin acest manifest, participanții cer liderilor politici să recunoască contribuția legitimă a comunităților de creştini la
dezvoltarea economică şi culturală a Europei, să accepte că separarea bisericii de stat nu exclude creştinii din viața publică şi
că viziunea creştină a fost crucială pentru dezvoltarea democrației şi politicii în trecutul Europei. S-a afirmat de asemenea şi
nevoia de colaborare între toți partenerii sociali, dar şi între liderii politici naționali, pentru a promova o Europă a speranței,
vindecării şi ospitalității, pentru a asigura o viață mai bună pentru europeni şi pentru toată umanitatea.
Având în vedere că în 2019, România va deține preşedinția Uniunii Europene, acest forum anual care se desfăşoară în
jurul datei de 9 mai, va avea loc în Bucureşti.
Deputat,
Florica Cherecheş
***
Alegerea primarilor în 2 tururi.
Un imperativ moral pentru parlamentarii care preţuiesc democraţia
Cel mai important aspect în cadrul alegerilor democratice, pe lângă faptul că trebuie să fie corecte, libere şi periodice,
îl constituie reprezentativitatea.
Articolul 2 din Constituţia României statuează foarte clar acest lucru: ”Suveranitatea naţională aparţine poporului
român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin
referendum”.
Printre organele reprezentative ale poporului român se numără şi instituţia Primarului, care este prevăzută în
constituţie, la articolul 121: ”Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe,
sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii”.
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Există, în România, două instituţii pe care le aleg cetăţenii în mod direct: preşedintele şi primarul. Preşedintele are
asigurată o reprezentativitate de necontestat, prin faptul că mecanismul de alegere este descris explicit în Constituţie şi acolo
sunt prevăzute două tururi de scrutin.
Doar în cazul primarilor legea a fost modificată, astfel încât aceştia sunt aleşi într.un singur tur de scrutin, ceea ce face
ca instituţia primarului să nu se bucure de reprezentativitate! Iar atât timp cât un organ constituţional ales de popor nu se
bucură de reprezentativitate, aşa cum prevede articolul 2 din legea fundamentală, trebuie să punem legea electorală în acord cu
rigorile constituţionale.
În acest sens, este o obligaţie morală pentru aleşii actualului Parlament de a aproba Proiectul de Lege iniţiat de PNL
pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali.
Deputat,
Marius Bodea
***
«Marea Românie din mica Diasporă»
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
În urmă cu câteva zile, doamna Andreea Păstîrnac, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, a dat publicităţii o
statistică halucinantă, atribuită Eurostat, din care ar reieşi că, în anul 2016, pentru prima dată în istorie, s-au născut mai mulţi
copii români în afara ţării noastre decât în interiorul graniţelor ei. Cu toate acestea, sursa citată de demnitarul român a
reacţionat prompt la afirmaţiile acestuia, precizând că, în acest moment, nu s-ar afla în posesia vreunor date privind numarul de
copii români născuţi în străinătate în anul 2016.
Acelaşi Institut de statistică al Uniunii Europene a menţionat, de altfel, că metodologia realizării studiilor sale privind
natalitatea în statele membre cuantifică doar date despre numărul de copii străini născuţi într-o ţară în funcţie de originea
mamei şi nu naţionalitatea fiecărui copil în parte. În acelaşi context, Institutul Național de Statistică al României a desemnat
2016 drept perioada cu cele mai puține nașteri din 1990 încoace, anul trecut venind pe lume mai puțin de 190.000 de copii, faţă
de cei peste 200.000 în 2015, respectiv cei peste 195.000 în 2014.
Una din explicaţiile scăderii dramatice a natalităţii din ultimii ani este şi faptul că momentul conceperii unui copil este
amânat de cele mai multe dintre cuplurile tinere până în momentul în care cariera lor profesională le oferă garanţia unui grad
minim de securitatea socială. Cercetătorii în sociologie susţin însă că rata de natalitate este mai mare în străinătate faţă de
România şi pentru că vârsta medie a emigranţilor români este mai mică decât cea a populaţiei rezidente.
Nu în ultimul rând, şi cercetările demografice au relevat că deciziile emigranţilor români sunt influenţate direct de
contextul economic din principalele lor ţări adoptive.
Astfel, dacă economia acestora merge bine, va creşte numărul românilor care aduc pe lume copii în alte ţări va creşte,
la fel cum se va majora şi numărul celor care îşi vor lua copiii din România cu ei.
Semnalul de alarmă privind declinul natalităţii în România trebuia tras încă din anul 2013, când numărul copiilor
născuţi în străinătate s-a dublat deja faţă de cel înregistrat în 2008.Astfel, mass media consemna că, în anul 2008, femeile
românce din străinătate au născut aproape 14.800 de copii, iar în 2013 numărul acestora, s-a apropiat de 30.000, rata natalităţii
românilor fiind cu o treime mai mare în străinătate decât în ţară.
În situaţia în care sursa informaţiilor ministrului Românilor de Pretutindeni este onestă şi credibilă, iar numărul nou
născuţilor români dinafara ţării a depăşit anul trecut numărul copiilor născuţi în România, înseamnă că în Diaspora au văzut
lumina zilei cel puţin 190.000 de bebeluşi, de peste 13 ori mai mulţi decât în 2008, respectiv de peste 6 ori mai numeroşi ca în
2013. Cifre, de altfel, perfect verosimile, în condiţiile în care numărul românilor care s-au stabilit în state membre UE a crescut
constant în ultimii 10 ani, ajungând în prezent la circa 5 milioane.
Un număr, întâmplător, aproape identic cu cel al salariaţilor din România.
Deputat,
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Găvrilă Ghilea
***
Cerem tuturor partidelor parlamentare să susțină
adoptarea Proiectului legislativ al PNL de diminuare a poverii fiscale pe piaţa muncii
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Proiectul legislativ al PNL de diminuare a poverii fiscale pe piaţa muncii a primit, recent, avizul favorabil al
Consiliului Legislativ, acesta urmând să intre în dezbaterile celor două Camere ale Parlamentului.
Propunerea noastră legislativă a fost depusă la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată şi aceasta vizează reducerea
cotei de contribuţii la asigurările sociale pentru angajat şi angajator cu şapte puncte procentuale, reducerea cotelor de
impozitare ale venitului şi profitului de la 16 la 10 la sută, transferul plăţii asigurărilor de şomaj în totalitate către angajat şi
reducerea cotei de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii.
În acest proiect PNL propune ca toate aceste măsuri să intre în vigoare începând cu anul viitor, deoarece acestea nu
mai pot fi amânate la nesfârșit, reprezentând un sprijin vital pentru sectorul privat al economiei, pentru întreg mediul de afaceri
din România, care este pus în dificultate în momentul de față de toate deciziile impredictibile luate de către Guvernul
Grindeanu, dar și de împovărarea excesivă a acestui sector.
PNL consideră că politicile faţă de investitorii şi întreprinzătorii privaţi trebuie să fie unele coerente, care să atragă
puternic investițiile atât străine, cât și autohtone și care să ofere predictibilitate și stabilitate pe termen lung sectorului privat al
economiei. PNL reprezintă partidul care îi susţine şi apără cu putere pe toți întreprinzătorii, deci, implicit, și pe micii patroni,
pe proprietarii de firme mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi industriile creative din România, adică și pe cei care au avut cel
mai mult de suferit de pe urma măsurilor populiste ale PSD.
Țara noastră are nevoie de o economie puternică, bazată în cea mai mare măsură pe investiții, pe dezvoltarea continuă
a sectorului privat, prin urmare are nevoie de o economie mereu dinamică şi în expansiune, care va schimba cu siguranță în
bine România.
Doamnelor și domnilor deputați,
Le reamintim colegilor din PSD că mai mulți bani la buget nu apar din neant, ci dintr-un sector privat prosper şi
sănătos se atrag banii în visteria statului, deci și cei pentru creşteri reale de salarii şi pensii.
De aceea le solicităm tuturor partidelor parlamentare, ca înainte de a face tot felul de promisiuni populiste și profund
nesustenabile, să susțină în mod concret economia României prin măsuri de relaxare fiscală, prin măsuri clare și benefice
mediului de afaceri! Astfel, PNL le cere tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea politică, adoptarea acestui Proiect
legislativ al PNL, care are într-adevăr rolul de diminuare a poverii fiscale pe piaţa muncii.
Deputat,
Bogdan Huțucă
***
PNL a votat pentru distribuția gratuită de fructe tuturor preșcolarilor
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
În calitate de deputat PNL am votat alături de colegii mei, parlamentari liberali, pentru adoptarea Proiectului 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 (PL-x
112/2017).
Astfel, Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli, vizând stabilirea modalităţilor de finanţare ale acestui program şi beneficiarii acestuia, dar şi prorogarea unor
prevederi stipulate prin unele acte normative anterioare. În esență, prin această ordonanță se extinde grupul țintă prin
includerea preșcolarilor din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore.
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Proiectul respectiv mai prevede ca fructele proaspete, transportul si distribuția acestora la unitățile de învățământ să se
contracteze de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, în limita
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere
numărul de elevi/preșcolari beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al
Municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
S-a ţinut cont de faptul că în unităţile de învăţământ în care participă la cursuri atât preşcolarii - care nu sunt
beneficiari ai programului - cât şi şcolarii, care sunt deja beneficiari ai programului, discriminarea şi inechităţile generate de
lipsa uniformităţii grupului-ţintă trebuie corectate.
Doamnelor și domnilor deputați,
În viziunea PNL această măsură era necesară, având în vedere faptul că măsura 3.3 „Copii sănătoşi la grădiniţă” a
Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, aprobat prin memorandum la data de 19 iulie 2016, prevede un pachet naţional
de sănătate şi nutriţie pentru copiii dezavantajaţi pentru a preveni/reduce îmbolnăvirile recurente şi pentru a îmbunătăţi
sănătatea acestora şi a evita malnutriţia.
Deputat,
Robert Boroianu
***
 Întrebări
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Majorările salariale în sectorul public, neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei
şi noua politică fiscală
Doamnă ministru,
Apreciez faptul că susţineţi public utilitatea unei noi legi unitare a salarizării în sectorul public, precum şi stimularea
unor categorii socio-profesionale definite de ani buni ca priorităţi naţionale – sănătatea şi educaţia – priorităţi care, din păcate,
nu s-au reflectat şi într-o atractivitate salarială corespunzătoare pentru dascăli şi personalul medical. De asemenea,
neimpozitarea pensiilor este un aspect care a coagulat consensul politic parţial, în sensul în care PSD a optat pentru plafonarea
neimpozitării, iar PNL susţine neimpozitarea tuturor pensiilor, fără nici un plafon. Aşadar, suntem cu toţii de acord că educaţia
şi sănătatea depind de o salarizare corespunzătoare şi că pensionarii trebuie să beneficiez nu doar de un respect declarat, ci şi
de un respect reflectat în cuantumul pensiei obţinute după o viaţă de activitate.
Cu toate acestea, trebuie să remarc faptul că atât Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cât şi Ministerul Finanţelor
Publice, ascund sub masca majorărilor salariale şi a punctului de pensie, o politică fiscală care va veni să ia cu două mâini,
ceea ce s-a acordat cu o mână. În condiţiile în care dumneavoastră, personal, aţi declarat public faptul că Guvernul va
introduce aşa-numitul impozit pe gospodării, iar Ministrul Finanţelor Publice, domnul Viorel Ştefan, a făcut mai multe
precizări publice legate de o aşa-numită reformă a contribuţiilor sociale, care va implica transferul în integralitate al acestora în
sarcina angajatului sunt absolut necesare anumite clarificări. Mai mult, deocamdată, doar propunerea legislativă privind
salarizarea în sectorul public a fost depusă la Parlament, în vederea dezbaterii şi adoptării, iar modificările fiscale anunţate de
Ministerul Finanţelor Publice nu au fost nici măcar supuse dezbaterii publice. În acest context, vă rog, doamnă ministru, să
aduceţi următoarele precizări:
- cu privire majorarea etapizată a salariilor din sectorul public, până în anul 2023, pentru care
nu sunt prevăzute creşteri şi de la 1 ianuarie 2018, dar asupra cărora se va aplica măsura fiscală a transferului de contribuţii
sociale, impactul va fi unul pozitiv sau negativ? În actuala formă a legii salarizării, coroborat cu acest transfer de contribuţii în
sarcina exclusivă a angajatului, impactul calculat şi rezultat este cel mult de stagnare, dacă nu de reducere a unor salarii!
- cu privire la „impozitul pe gospodărie, pe care dumneavoastră l-aţi anuţat şi prezentat public
pentru prima dată, vă rog să explicaţi dacă pensiile care, potrivit prevederilor legii nr. 2/2017, până la plafonul de 2.000 lei nu
sunt supuse impozitului pe venit, vor fi sau nu incluse în declaraţia de impunere a gospodăriei? În situaţia în care sunt incluse,
prin globalizarea veniturilor gospodăriei, rezultă că acestea vor fi supuse impozitării, consecinţa fiind diminuarea valorii lor
nete.
Solicit formularea răspunsului în scris.
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Deputat,
Nicolae Giucea
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Strategii pentru refacerea, modernizarea și extinderea sistemului de irigații
Domnule ministru,
O agricultura performantă nu se face la „mila cerului”, iar rugăciunile celor care muncesc în agricultură la bunul
Dumnezeu, nu cred că sunt soluțiile concrete pentru o agricultură care să poată asigura nevoile economice și sociale ale țării
noastre. Mulți dintre agricultori nu își pot permite costurile extrem de mari pe care le presupune asigurarea irigațiilor, iar pe de
alta parte sistemele deja existente nu sunt total funcționale.
Guvernul Grindeanu, prin intermediul Ministerului Agriculturii ar trebui urgent, să se concentreze pe asigurarea
funcționarii sistemului de irigații, apoi pe modernizarea și extinderea acestuia și nu pe măsuri finaciare compensatorii în cazul
unei eventuale secete prelungite.
Refacerea sistemului de irigații a fost una dintre principalele promisiuni ale guvernului din care faceți parte, iar în
acest sens, vă rog domnule ministru să aveți amabilitatea să îmi comunicați care sunt strategiile pe care le aveți, sau care
urmează să le finalizați la nivelul ministerului pe care îl conduceți, pentru refacerea, modernizarea și extinderea sistemului de
irigații din România.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat,
Doru Mihai Oprișcan
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministerul Educației Naționale
Situația unităților de învățământ care se vor reabilita/moderniza în acest an
Domnule ministru,
În ultimii douăzeci și șapte de ani, situaţia şcolii româneşti s-a degradat în continuu, încercările succesive de reformare
întrecându-se în insuccese şi chiar în modificarea tragică a destinelor copiilor noştri. Când spun asta, mă refer la situaţia
clădirilor şcolare şi preşcolare, în cele mai multe cazuri insalubre, fără spaţii igienico sanitare sau dotări corespunzătoare
desfăşurării procesului instructiv-educativ. Si la începutul anului școlar 2016-2017 existau peste 4200 de clădiri, care
funcționau fără autorizație sanitară și fără aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
În acest sens vă rog domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați care este situația unităților de
învățământ care se vor reabilita/moderniza până la începerea noului an școlar.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat,
Doru Mihai Oprișcan
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Program coerent de vaccinări pentru preşcolari şi şcolari
Domnule ministru,
Lipsa vaccinărilor ROR şi viteza deosebită cu care s-a extins epidemia de rujeolă la nivel naţional a relevat, încă o
dată, că în România politicile preventive în domeniul sănătăţii sunt haotice, slab dimensionate în raport cu factorii de risc şi
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afectează preponderent copiii. Înţeleg faptul că, printr-un efort deosebit desfăşurat la nivel Ministerului Sănătăţii, abia s-au
colectat câteva mii de doze de vaccin ROR în vederea imunizării copiilor încă nevaccinaţi. Este o soluţie provizorie, care va
avea rezultate temporare şi limitate doar la riscul propagării rujeolei.
Din nefericire, în şcolile şi grădiniţele din România se înregistreză zilnic victime ale lipsei unei imunizări adecvate,
pornind de la propagarea diferitelor tipuri de hepatită virală, stafilococi agresivi şi rezistenţi şi până la gripa virală sezonieră.
Toate acestea sunt determinate, în primul rând, de o slabă implicare a medicilor de familie în urmărirea pacienţilor minori cu
privire la efectuarea tuturor dozelor de imunizare prevăzute de normativele în vigoare şi decontate de casele de asigurări, iar,
în al doilea rând, de un program naţional de imunizare a copiilor mult mai slab decât statele avansate din Uniunea Europeană.
S-a ajuns, astfel, ca cele mai vulnerabile categorii de vârstă să fie şi cele mai neacoperite de imunizare şi expuse
riscurilor determinate de aceşti viruşi rezistenţi. De exemplu, potrivit datelor furnizate de către Direcţia de sănătate publică a
Judeţului Suceava, 40% dintre copiii cu vârsta sub 1 an nu sunt imunizaţi împotriva rujeolei, în contextul în care la nivel
naţional ne confruntăm cu o epidemie extrem de agresivă care a condus la decesul a zeci de persoane, în principal copii. Falsa
problemă pe care a expus-o Guvernul, că această situaţie a fost determinată de refuzul copiilor de a-şi vaccina copiii, este o
fumigenă aruncată de în media de cei responsabili. În fapt, singurul refuz al părinţilor ar fi putut fi acela de a cumpăra din
propriul buzunar, de la farmacii „prietene” medicilor de familie, vaccinurile care trebuiau asigurate gratuit, potrivit legii, de
Ministerul Sănătăţii. Să nu mai amintim cât costă unele dintre vaccinuri (de exemplu vaccinul anti-pneumococcic costă cca.
300 lei/doza) şi faptul că Suceava este cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană. Mai mult, mare parte dintre vaccinuri
nu se găsesc de luni bune nici măcar în oferta „generoasă” a farmaciilor. Ştiind că nu sunteţi totalmente responsabil pentru
această situaţie, şi dorind să cred că sunteţi ghidat de intenţii bune şi aveţi o viziune modernă şi realistă asupra problemei
imunizării copiilor, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele precizări:
- care este termenul până la care v-aţi propus imunizarea tuturor copiilor împotriva celor mai emergente riscuri de
sănătate, dar, mai ales împotriva rujeolei?
- care este termenul până la care nici un copil de la nivelul Judeţului Suceava nu va mai intra în categoria
„neimunizat”?
- cum intenţionaţi să monitorizaţi, mult mai eficace, imunizarea tuturor copiilor, la nivel naţional?
- intenţionaţi să dispuneţi, împreună cu CNAS, şi o evaluare la nivelul eficacităţii medicilor de familie cu privire la
monitorizarea imunizării pacienţilor minori aflaţi în portofoliul propriu?
- în condiţiile în care, prin Hotărâre a Guvernului României, Institutul de Cercetări Cantacuzino este din nou în
subordinea Ministerului Sănătăţii, de ce nu aţi dispus deja deblocarea investiţiilor în vederea organizării şi producerii, în cel
mai scurt timp şi la cele mai mici preţuri din spaţiul Uniunii Europene, a vaccinurilor pe care acest institut le-a furnizat, în mod
tradiţional, politicii naţionale de sănătate?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat,
Ioan Balan
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Sprijin pentru crescătorii de porcine – program de susţinere a reproducţiei
Domnule ministru,
Încet, dar sigur, părţi importante din agricultura autohtonă se sufocă şi dispar, ca urmare a concurenţei puternice
provenind din spaţiul intracomunitar. Mai întâi au fost producătorii de legume şi fructe, apoi crescătorii de bovine şi
producătorii de lapte, iar acum a venit rândul crescătorilor de porci care nu mai pot face faţă, prin costuri, concurenţei de pe
piaţa unică.
La acest lucru se adaugă, aşa cum bine ştiţi, faptul că producătorii din alte state cu potenţial agricol (Franţa, Spania,
Germania, Polonia) îşi sprijină direct sau indirect proprii producători şi îi susţin în operaţiunile lor de valorificare a produselor
la export. În România, din păcate, singura măsură guvernamentală venită în sprijinul celor care produc valoare adăugată în
agricultură se limitează la suvenţiile provenind de la Uniunea Europeană, venite şi acestea, uneori incosistente sau cu
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întârzieri, şi care nu au în nici un fel cum să sprijine competitivitatea producătorilor români într-o piaţă europeană atât de
agresivă.
În ultimii doi ani, creşterea consumului intern a antrenat şi o creştere pe măsură a importurilor de produse
agroalimentare, creşterea de cerere internă fiind într-o mică măsură satisfăcută de oferta producătorilor români. În ceea ce
priveşte producţia de carne de porc, unul dintre sortimentele foarte cerute pe piaţa românească, producătorii români se
confruntă cu o multitudine de probleme legate, în principal de evoluţia nefavorabilă a costurilor: creşterea preţurilor la cereale,
creşterea cheltuielilor cu tratamentele necesare, creşterea preţurilor la purceluşii de lapte la nivel comunitar. În ceea ce priveşte
ultimul aspect, asociaţiile producătorilor de carne de porc spun la unison faptul că ei ar putea să producă un purcel la 40-45
euro, adică la jumătate din preţul la care achiziţionează în prezent de pe piaţa intracomunitară. Mai mult, furnizorii externi
manipulează preţul pentru purcei, astfel încât să anihileze potenţiala competitivitate a producătorilor de carne de porc din
România.
Pentru a demara un amplu program de reproducţie a suinelor la nivel naţional, producătorii solicită sprijin
guvernamental direct, care nu implică un efort bugetar foarte mare, estimat la nivelul a 1-2 milioane euro. Mai mult, odată
demarată reproducţia de capete porcine, aceasta nu va mai avea nevoie de un sprijin etatic pentru viitor. Faţă de situaţia cu care
se confruntă crescătorii de porci în materia reproducerii populaţiei de porci şi faţă de necesitatea menţinerii unui grup de
producători români suficient de puternic, care să alimenteze corespunzător cererea internă de carne de porc, vă rog, domnule
Ministru, să precizaţi dacă aveţi în vedere ca în anul 2017, împreună cu institutele de cercetare din domeniul zootehniei, cu
grupurile şi cu asociaţiile de producători, aveţi în vedere, ca, măcar în cadrul unui proiect pilot, să sprijiniţi demararea
reproducţiei de porcine la nivelul producătorilor români.
De asemenea, în legătură cu angajamentul asumat prin programul de guvernare, respectiv „ 10.000 de euro pentru un
efectiv de 200 de capete la îngrășat, în condițiile creșterii, îngrășării, sacrificării și livrării cantității de 20 tone carne de
porc” vă rog să precizaţi de ce nu orientaţi ajutorul financiar către producătorii cu efective mai mici, de peste 50 de capete,
deoarece această categorie de producători este cea mai numeroasă la nivel naţional şi este cea care susţine cel mai mult
consumul intern de carne de porc?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat,
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 388A
din data de 20 martie 2017, referitoare la verificarea unui posibil abuz al APM Alba
împotriva firmei Daemti SRL din Zlatna, jud.Alba
Stimată doamnă ministru,
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 388A, pe care am
transmis-o Ministerului Mediului în data de 20 martie a.c., referitoare la la verificarea unui posibil abuz al APM Alba
împotriva firmei Daemti SRL din Zlatna, jud.Alba, nu a fost respectat așa cum prevede art. 198 din Regulamentul
Camerei Deputaților, acesta expirând încă din data de 12 aprilie a.c., o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a i se
răspunde în scris, prompt și explicit.
Deputat,
Florin Roman
***
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 579A
din data de 10 aprilie 2017, referitoare la managementul defectuos al Spitalului
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Municipal Sebeș, județul Alba
Stimate domnule ministru,
Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea nr. 579A, pe care v-am
transmis-o în data de 10 aprilie a.c., referitoare la la managementul defectuos al Spitalului Municipal Sebeș, nu a fost
respectat așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând încă din data de 05 mai
a.c., o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a i se răspunde în scris, prompt și explicit.
Deputat,
Florin Roman
***
 Interpelări

Adresată: domnului Florin - Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Unităţile medicale aflate în construcţie şi abandonate
Sistemul medical are nevoie de o atenţie sporită din partea noastră pentru că este unul dintre cele mai sensibile şi
vulnerabile mecanisme la nivel naţional şi nu numai. Poate genera beneficii enorme pentru populaţia României dar, în acelaşi
timp, este un consumator de resurse care de multe ori nu pot fi controlate strict.
Un astfel de consumator este şi infrastructura din domeniul sanitar, acolo unde investiţiile sunt anemice şi de cele mai
multe ori insuficiente. Dreptul la asistenţă medicală gratuită este unul garantat de Constituţia României şi trebuie să ţinem
seama de acest lucru de o deosebită importanţă. Mai mult, trebuie să ţinem seama şi de condiţiile în care se desfăşoară actul
medical.
Periodic în presa din ţară sunt semnalate cazuri de unităţi medicale aflate în construcţie şi abandonate de ani buni. Asta
în condiţiile în care în România există spitale supraaglomerate de pacienţi care nu au alte variante pentru a se trata. Astfel de
cazuri au fost semnalate la Ploieşi, Bacău, Timişoara, Iaşi, Cluj, ca să vă aduc în atenţie doar câteva exemple.
Nu este firesc să demarezi construcţii noi, în condiţiile în care nu poţi asigura un minim de fonduri pentru reabilitarea
sau întreţinerea celor existente. Probabil că de vină pentru aceste situaţii sunt şi cei care au manageriat prost aceste proiecte sau
cei care au tăiat din pix continuarea investiţiilor.
În acest sens vă solicit domnule ministru să luaţi act de cele sesizate şi să-mi răspundeţi punctual la următoarele
întrebări:
1. Câte astfel de proiecte au fost demarate şi apoi abandonate la nivel naţional?
2. Cine se face vinovat de abandonarea proiectelor?
3. Ce
soluţii
aveţi
pentru
situaţia
creată?
Deputat,
Viorica Cherecheș
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
 Declarație politică
Domnule peședinte, stimați colegi,
Oare trăim într-un stat de drept? Oare trăim în democrație? Oare trăim într-o țară europeană? Nu, nu trăim într-un stat
de drept, noi nu trăim în democrație, noi nu trăim într-o țară europeană!
Într-un stat de drept toți cetățenii sunt egali. Într-o democraţie cetăţenii au dreptul la exprimarea liberă de opinii, la
folosirea liberă a simbolurilor comunitare şi a limbii materne. Comunitatea maghiară din România nu cere mai mult decât ceea
ce se cuvine tuturor naţiunilor europene.
Ca cetățeni ai României, solicităm să avem aceleaşi drepturi în Transilvania și în Ţinutul Secuiesc cum au
maramureşenii, moldovenii, bănăţenii, oltenii sau cei din Muntenia. Nu este corect, că în timp ce în celelalte regiuni istorice
este permis folosirea liberă a simbolurilor proprii, acelaşi lucru în Ţinutul Secuiesc este interzis şi pedepsit prin forța legii.
Săptămânile trecute am constatat în parlamentul României că a fi patriot pentru unii politicieni români înseamnă
antimaghiar și antisecui. Se vorbește de “așa zisa Ținutul Secuiesc” de parcă secuii și această regiune care se numește Ținutul
Secuiesc nu ar exista. Se încearcă a se demonstra prin metode juridice false că Ținutul Secuiesc nu există.
Acele persoane și instituții care susțin că Ținutul Secuiesc nu există, sunt conduși din “Umbră” sau sunt conduși de
ură față de maghiari și secui. Acestor persoane și instituții le transmit să pună mâna pe carte și să învețe istoria proprie. Secuii
au luptat pentru apărarea creștinismului de partea lui Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare fiind recunoscuți de aceștia.
Prin proclamația de la Alba Iulia din 1. Decembrie 1918, când a luat ființă România modernă, au fost făcute niște
promisiuni care niciodată nu au fost respectate. Noi nu cerem altceva decât să se respecte acele promisiuni.
Ținutul Secuiesc a existat, există și va exista, niciodată nu o să fim slugi pe pământul nostru natal.
Aceste ultime cuvinte în spiritul multilingvismului o să le rostesc și în limba mea maternă:
Székelyföld volt, van és lesz, soha nem leszünk szolgák a szülőföldünkön.
Deputat,
Kulcsár-Terza József
***

 Întrebări
Către: domnul Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
De la: deputatul Szabó Ödön - circumscripția electorală nr.5, BIHOR
Obiectivul întrebării: Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu
Stimate domnule ministru,
Prin prezenta doresc să vă semnalez o problemă din sistemul de învățământ cu care am fost sesizat de mai multe
persoane și anume problema deconturilor cheltuielilor de transport pentru elevi..
Fac trimitere la art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
care prevede că “Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe
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bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors
pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.”
Părinții care m-au căutat mi-au afirmat că unitățile de învățământ au acumulat restanțe de 2, 3 sau chiar mai multe luni
la plata obligațiilor către elevi, punând într-o situație critică familiile cu mai mulți copii sau cu situații materiale limitate. Un
caz concret, o mamă din satul Cacuciu Nou în comuna Măgești din județul Bihor crește singură 4 copii dintr-un singur salariu.
Ca să-și continue studiile, copiii sunt nevoiți să facă naveta între Cacuciu Nou – Alesd, respectiv Cacuciu Nou - Oradea, costul
abonamentelor depășind posibilitățile sale financiare. Întreținerea unei familii constă și în procurare de hrană, îmbrăcăminte,
încălțăminte, tratament medical, etc.
În România, abandonul școlar reprezintă un motiv de îngrijorare, măcar în aceste situații când părinții depun efort, iar
legislația există, să respectăm prevederile actelor normative și să nu contribuim la creșterea abandonului. Copiii sunt mai
presus decât disputele politice, ei reprezintă viitorul nostru, este responsabilitatea noastră să ne asigurăm faptul că toți copiii
beneficiază de oportunități egale conferite de legislație.
Întrebare:
1. Domnule ministru, de ce s-a ajuns în această situație și ce măsuri veți lua pentru a înlătura această problemă, aveți
resurse bugetare suficiente/fonduri suficiente prevăzute în bugetul de stat pe anul 2017?
2. Vă rog să-mi precizați cum stăm cu decontările cheltuielilor de transport pentru elevi pe județ și să-mi întocmiți un
tabel centralizat în acest sens.
Solicit răspuns în scris.
Deputat,
Szabó Ödön
***
Către: domnul Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
domnul Ioan Vulpescu, ministrul Culturii și Identității Naționale
doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
De la: deputatul Szabó Ödön - circumscripția electorală nr. 5 BIHOR
Obiectivul Întrebării: Încadrarea și salarizarea personalului de specialitate care desfășoară activități de educație permanentă
în cadrul așezămintelor culturale
Stimate domnule ministru,
Școala Populară de Arte sau Școala de Arte își desfășoară activitatea în domeniul educației artistice și estetice,
organizată în afara învățământului formal. Aceste instituții fiind sub autoritatea consiliilor locale și municipale, orășenești și
comunale, cadrul legal privind organizarea și desfășurarea acestor școli este fundamentat în principal, pe baza Ordonanței de
Urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007,
cu modificările și completările ulterioare, iar finanțarea lor se face pe baza Hotărârii Guvernului nr. 442/1994, privind
finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană și ale municipiului București și locale, republicată.
Conform art. 13 alin. (2) din OUG nr. 118 din 2006 “Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie
permanentă în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi
salarizat conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de pregătirea profesională.” iar conform alin. (3) al aceluiași art.
“Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă în
cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.”,
Vă rog să îmi comunicați legea în baza căreia este încadrat şi salarizat personalul de specialitate menționat în
art. 13 alin. (2) din OUG nr. 118/2006 respectiv cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor
funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din instituțiile sus menționate.
Solicit răspuns în scris.
Deputat,
Szabó Ödön
***
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