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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 6 –9 iunie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 6 iunie
Camera Deputaților a adoptat pe articole, marți, 6 iunie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 52/2017);
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea art.3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 270/2016) - lege ordinară;
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementarea în Domeniul Energiei (Pl-x 167/2017) - lege organică;
4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul
de mediu pentru autovehicule (PL-x 452/2015) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a
compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 51/2017) - lege organică ;
6. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (PL-x 36/2017)
- lege organică .
Au fost retrimise comisiilor de specialitate un număr de patru proiecte de lege, în vederea elaborării de rapoarte
suplimentare, după cum urmează:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru
etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (PL-x 49/2017) - lege ordinară;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea
art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii (PL-x 183/2017) - lege organică;
3. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului (Pl-x
177/2017) - lege organică;
4. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în
localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş, de către Ministerul Culturii (PL-x 77/2017) - lege ordinară.

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 7 iunie
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 7 iunie, proiectul Legii - Cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice (PL-x 209/2017) - lege organică (188 voturi pentru, 28 împotrivă, 47 abțineri). Ministrul Muncii, Lia Olguța
Vasilescu, a precizat că ultima variantă a legii, agreată cu Ministerul de Finanțe, prevede ca de la 1 ianuarie 2018 toți bugetarii
vor avea o creștere a salariului brut cu 25%, iar de la 1 martie profesorii și medicii vor primi în plus diferența de bani promisă.
Inițial, primele majorări salariale au fost programate pentru 1 iulie 2017.
Alte acte normative care au fost adoptate prin vot final, în aceeași zi:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor
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nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 52/2017) – 265
voturi pentru, 1 abținere.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere (PL-x 270/2016) - lege ordinară
– 265 voturi pentru.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 452/2015) - lege ordinară - 267 voturi pentru, cu raport de
respingere.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 167/2017) lege organică - 258 voturi pentru, 3 abțineri.
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune,
oraşe şi municipii, a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 51/2017) - lege organică - 256
voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, cu raport de respingere.
6. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a
României (PL-x 36/2017) - lege organică - 265 voturi pentru, 1 împotrivă, cu raport de respingere.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 9 iunie 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

1016
793
6
217
402
363

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

398
26
34
118
220
1
1
2
622
148
455
14
5
6
10
10
0

Cele 398 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
118 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
77 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
28 proiecte de legi
280 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 133 legi, dintre care 13 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 118 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 marţi, 6 şi miercuri, 7 iunie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

157
155

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
8

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

5
6

- votate
din care: - la Senat

1

- la promulgare

2

- respinse definitiv

3

- la vot final
Retrimise la comisii

2
4

▪ Cele 6 iniţiative legislative votate privesc:
2 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
4 propuneri legislative
rivesc:

donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 6 –9 iunie 2017)

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

PL-x 209/2017 - Lege - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

2.

PL-x 270/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului,
precum şi modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea
Gărzilor forestiere
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

Pl-x 167/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 452/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

2.

PL-x 51/2017 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, la nivelul administraţiei publice locale din comune,
oraşe şi municipii, a compartimentului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

3.

PL-x 36/2017 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale
a României
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima
sesiune ordinară parlamentară a anului 2017

(situaţie la data de 08 iunie 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, 58 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor de
legi
Camera
Proiecte
decizională
Camera
Deputaţilor 4
primă
Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

54

Total
Total general:

Senat
În
procedură

0

0

0
58

0

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP:
- pe ordinea de zi a
plenului:
- la comisiile
permanente:
- înregistrate la BP :

ADOPTATE / RESPINSE
0
0
0
9
28
0

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

1
1
0
2

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

0
0
3
14

37

21
58
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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 08 iunie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
524/2011

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

L
616/2011

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

2

3

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 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)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
428/2012

4

L
394/2012

Titlul proiectului de lege

5

L
546/2013

Stadiul

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuție a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 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

PLx
413/2013

Obiectul de reglementare

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

șomaj pe anul 2011.

CD +S
BUG CD + BUG S

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

6

L
547/2013

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

PLx
411/2014

7

L
568/2014

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

8

L
569/2014

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

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

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

BUG CD + BUG S

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

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor
de audit şi control , desfăşurate asupra 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.

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

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

Raport depus
pe data de
24.03.2015;

CD +S

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

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

Observații

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-8)

Obiectul de reglementare

Stadiul

fost modificată prin ordonanţele de rectificare a bugetului.

urmează să
intre pe OZ

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

9

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
71/2015

10

L
604/2014

PLx
554/2015

11

L
279/2015

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)

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

12

L
454/2016

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

TDR:
02.03.2015

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

TDR:
22.09.2015

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

TDR:

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
PLx
504/2016

Observații

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

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - BUG şi
JUR
pt. raport comun

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege
naţionale aferente acestora. (poz. I-a-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
511/2016

13

L
548/2016

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

14

15

L
550/2016

PLx
128/2017
L
633/2016

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele
măsuri de eficientizare a implementării

Obiectul de reglementare

Stadiul

ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 20142020.
Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a
Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului
(UE) nr.1093/2010. Proiectul de lege reglementează, în
principal, drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte
contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea,
cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit
garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte
privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit
de către creditorii non-financiari, anumite cerinţe
prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi
supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care
desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, aspecte cu
privire la furnizarea de servicii accesorii, modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2010, educaţia financiară a consumatorilor, informaţii
şi practici preliminare încheierii contractului de credit,
informaţii şi drepturi privind contractele de credit,
rambursarea anticipată, cerinţe referitoare la entităţile de
recuperare creanţe, evaluarea bunului, servicii de consiliere.
Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule,
precum şi a organizării şi funcţionării Biroului
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA,
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se optează
pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii
prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi
posibilitatea suspendării contractului RCA, la cererea
asiguratului care a încheiat un astfel de contract pe perioada
suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului, conform
prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de urgență
nr.40/2015. Principalele modificări vizează modalitatea de
încheiere de către Ministerul Transporturilor a contractelor

Observații
15.11.2016

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

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - BUG şi
TRSP

TDR:
16.02.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

proiectelor de infrastructură de transport, unele
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-a-23)

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).

pt. raport comun

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

PLx
143/2017

16

17

L
3/2017

PLx
191/2017

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

18

PLx
192/2017

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

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.

Observații

TDR:
07.03.2017

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - BUG
pt. raport

TDR:
16.03.2017

CD +S

TDR:
25.05.2017

BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR:
25.05.2017

Nr.
crt

19

20

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
218/2017

Proiect de Lege privind auditul statutar al
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate şi de modificare a
unor acte normative. (poz. II-11)

Reglementarea auditului statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, precum
şi modificarea şi completarea unor acte normative în
materie. Proiectul asigură transpunerea Directivei
2014/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din
data de 16 aprilie 2014, de modificare a Directivei
2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare
anuale si al situaţiilor financiare consolidate.

L
117/2017

PLx
100/2009
L
694/2008

21

22

23

PLx
445/2010
L
229/2010

PLx
640/2015
L
455/2016

PLx
781/2015
L

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

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-a-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi

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
S - Adoptat pe
29.05.2017

CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

Observații

TDR:
20.06.2017

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.

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.

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

S - Adoptat pe
02.11.2015

CD - IND și

TDR:
02.12.2015

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
390/2015

Titlul proiectului de lege
comercianţi. (poz. I-a-28)

Obiectul de reglementare
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.

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

24

25

26

PLx
213/2016
L
10/2016

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
512/2016
L
553/2016

PLx
468/2012

27

L
333/2016

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.

Stadiul

Observații

JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
19.04.2016

CD - IND
pt.raport

TDR:
26.05.2016

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - IND și
JUR
pt.raport comun

TDR:
15.11.2016

S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
Stabilirea
cadrului legal
privind comercializarea 30.10.2012
(poz. I-a-33)
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
CD - AGRI și
- Caracter: ordinar
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre SAN
29.11.2012
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD

28

PLx
23/2017
L

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii 28.12.2016
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 de control privind integritatea fondului forestier naţional, CD - AGRI și

TDR:

Nr.
crt

Nr. înreg.
547/2016

Titlul proiectului de lege

29

L
557/2016

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

30

31

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
825/2015
L
553/2015

Stadiul

Observații

16.02.2017
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva JUR
tăierilor
fără
drept
de
masă
lemnoasă
din
lemnul
forestier
silvice. (poz. I-a-9)
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
26/2017

Obiectul de reglementare

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

naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara
acestuia.

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.
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).

S - Adoptat pe
22.12.2016

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

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
18.06.2015

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED și
JUR
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

32

33

34

PLx
505/2016
L
456/2016

PLx
113/2017
L
579/2016

PLx
139/2017
L
638/2016

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

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce
priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale,
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea
veniturilor la Fondul pentru mediu.
Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE,
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „plăteşte
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, 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.

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

TDR:
15.11.2016

TDR:
02.03.2017

TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

35

36

37

Nr. înreg.

PLx
186/2017
L
62/20177

PLx
115/2017
L
587/2016

PLx
394/2013
L
2992013

Titlul proiectului de lege
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

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

Obiectul de reglementare
Modificarea 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.

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

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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
02.05.2017

CD - MUN
pt. raport

TDR:
23.05.2017

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport comun

S - Adoptat
21.10.2013

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

TDR:
02.03.2017

pe

TDR:
17.03.2017

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

1

2

Nr. înreg.

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
324/2016
L
259/2016

Titlul proiectului de lege

3

L
50/2017

PLx
134/2017

4

L
636/2016

Stadiul

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

Observații

TDR:
04.04.2017

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

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 20132018 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
9/2017

Obiectul de reglementare

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

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

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

S - Adoptată pe
05.09.2016

CD - Adoptată pe
16.05.2017

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.

CD - Adoptată pe
14.03.2017
S - Adoptată pe

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.

S - Adoptată pe
13.02.2017

15.05.2017

CD - Adoptată pe
16.05.2017

La promulgare
din data de
24.05.2017

La promulgare
din data de
24.05.2017

La promulgare
din data de
24.05.2017

Nr.
crt

5

6

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
455/2016

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)

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.

L
543/2016

PLx
321/2016
L
581/2016

PLx
136/2017
L
644/2016

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

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în
vederea implementării programului "Prima
casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri
la nivelul administraţiei publice centrale.
(poz. I-a-36)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

8

9

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

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

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

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

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
10.10.2016

CD - Adoptată pe
30.05.2017

CD - Adoptată pe
18.10.2016
S - Adoptată pe
20.03.2017

S - Adoptată pe
13.02.2017

CD - Adoptată pe
21.03.2017

S - Adoptată pe
11.04.2016

CD - Adoptată pe
28.03.2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe

Legea nr.
60/2017

Legea nr.
62/2017

Legea nr.
77/2017

Legea nr.
80/2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor 04.04.2017
la art.136 din Legea nr.304/2004 privind acte normative.
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

10

11

12

13

L
634/2016

PLx
146/2017
L
9/2017

PLx
460/2016
L
431/2016

PLx
117/2017
L
589/2016

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

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

al îmbunătăţirii transparenţei bugetare.

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții,
urmărindu-se
sprijinirea
dezvoltării
investițiilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare
necontrolată a localităților, precum și eliminarea
disfuncționalităților existente la nivelul autorităților
administrației publice responsabile cu autorizarea
construcțiilor.

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

Legea nr.
82/2017

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

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

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

15

PLx
141/2017
L
645/2016

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)

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.

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.

CD - Adoptată pe
21.03.2017
S - Adoptată pe

Legea nr.
102/2017

18.04.2017

- Adoptată
S
20.02.2017
CD - Adoptată pe
25.04.2017

pe
Legea nr.
111/2017

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

16

PLx
526/2016
L
438/2016

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

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

S - Adoptată pe
01.11.2016

CD - Adoptată pe
25.04.2017

Legea nr.
116/2017

Nr.
crt

17

Nr. înreg.

PLx
476/2016
L
375/2016

PLx
112/2017

18

L
576/2016

Titlul proiectului de lege

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)

Obiectul de reglementare
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul
unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.
Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile
Curţii Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016
şi, respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor
de carieră, modificarea şi suspendarea raportului de
serviciu al poliţistului precum şi ocuparea posturilor
vacante

Modificarea şi completarea 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

Observații

S - Adoptată pe
17.10.2016

CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
118/2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
121/2017

- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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PLx
317/2016
L
237/2016

PLx
174/2017
L
33/2017

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

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)
- Caracter: ordinar

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.

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.

S
- Adoptată
28.06.2016

pe
Legea nr.
123/2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

S
- Adoptată
03.04.2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

pe
Legea nr.
124/2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

PLx
337/2013

21

L
501/2013

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

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.

S - Adoptată pe
25.02.2014

CD - Adoptată pe
16.05.2017

Legea nr.
125/2017

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 9 iunie 2017 )

I. În perioada 6 – 9 iunie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 8 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 1 aviz.
Cele 8 rapoarte depuse sunt:
7
 rapoarte de adoptare
1
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:

1
1
6
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 442 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 73 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 37 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 422 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

335



rapoarte suplimentare

64



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

23

TOTAL

422

25

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 6 - 9 iunie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx.179/2017

PLx.97/2013

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

30.05.2017

Raport de adoptare
(333/R din 07.06.2017)

Guvern

03.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(334/R din 07.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute
ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor natural –
raport comun cu comisia pentru buget

Guvern

23.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(334/R din 07.06.2017)

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al
fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de
stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor
de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013, repectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013,
şi închiderea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale – raport comun cu comisia pentru agricultură
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute
ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor natural –
raport comun cu comisia pentru industrii

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.97/2013

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

2

3

4

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.49/2017

PLx.187/2017

Plx.220/2015

PLx.179/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea
unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui
proaspăt pentru consum şi a produselor lactate

6 parlam.
adoptat de
Senat

30.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(330/R din 06.06.2017)

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua
naţională a produselor agroalimentare româneşti

8 parlam.
adoptat de
Senat

30.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(331/R din 06.06.2017)

1 parlam.
respinsă
de Senat

04.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(452/RS din
07.06.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

17.05.2017

Raport de adoptare
(333/R din 07.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

205
parlam.
adoptat de
Senat

30.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(332/R din 07.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea
nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie
2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
– raport comun cu comisia juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al
fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor
încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de
stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor
de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013, repectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013,
şi închiderea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale – raport comun cu comisia pentru buget

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.209/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.617/2015

Data
dezbaterii

Observaţii

1 parlam.
adoptat de
Senat

12.04.2016

Raport de respingere
(662/RS din
07.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi
pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare – raport comun cu
comisia pentru învățământ

1 parlam.
adoptat de
Senat

23.05.2016

Raport de respingere
(662/RS din
07.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.17 şi 25 din Legea
nr.205/2004 privind protecţia animalelor (republicată în 30 aprilie
2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
– raport comun cu comisia pentru agricultură

1 parlam.
respinsă
de Senat

29.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(452/RS din
07.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

07.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(335/R din 07.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi
pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare – raport comun cu
comisia pentru cultură

VI. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.617/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.220/2015

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.176/2017

Denumirea proiectului

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550
din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 66 parlam.
Jandarmeriei Române
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

România la limită în sectorul protecţiei mediului
Domnule președinte,
Stimați colegi,
„Conectarea oamenilor la natură”, tematica aleasă anul acesta pentru Ziua Mondială a Mediului, ne îndeamnă să
conştientizăm că natura înseamnă şi spaţiile verzi din marile oraşe, dar şi ariile naturale protejate, că umanitatea este
dependentă de resursele naturale, iar acestea sunt limitate şi ameninţate de poluare, schimbări climatice şi exploatare peste
măsură.
La şase luni de la începerea mandatului meu ca deputat, doresc să atrag atenţia asupra sectorului de mediu din
România, care, din păcate se confruntă cu o serie de probleme, în mare parte sistemice. Nu există un interes real pentru
corelarea politicilor interdisciplinare, care să contribuie la soluţionarea concretă a problemelor de mediu din ţara noastră. Cu
toţii, guvernanţi, parlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, trebuie să înţelegem că strategiile şi planurile
aşternute pe hârtie sunt inutile, atâta vreme cât voinţa politică în această direcţie este fie inexistentă, fie dominată de interese
de grup.
Referitor la păduri şi arii naturale protejate, Strategia Naţională Forestieră, care se presupune că va aduce soluţii pe
termen mediu şi lung, atât pentru tăierile ilegale, cât şi pentru exploatarea durabilă a pădurilor, va fi în vigoare prin hotărâre de
guvern abia la 1 august 2018. Aprobarea, prin votul majorităţii PSD-ALDE, a legii de modificare a Legii nr.171/2010 pentru
sancţionarea contravenţiilor silvice a dus la eliminarea a peste 100 de contravenţii silvice, determinând condiţii propice
exploatării ilegale. De la 16 august 2017, preţul mediu pentru metrul cub de masă lemnoasă pe picior va fi 164 lei, în nota de
fundamentare menţionându-se că, în baza acestuia, valoarea compensaţiilor pentru produsele pe care proprietarii de păduri nu
le recoltează datorită funcţiilor lor de protecţie se majorează cu 42,6 %. Pe hârtie desigur, pentru că în realitate proprietarii de
păduri din arii naturale protejate nu au primit nicio compensaţie. Reamintesc că aceste compensaţii pot încuraja şi stimula
proprietarii în cauză să implementeze măsuri de gestionare coerente şi specifice siturilor Natura 2000. Pe de altă parte, Agenţia
Naţională pentru Arii Naturale Protejate nu este încă funcţională, deşi pentru siturile de importanţă comunitară s-a depăşit
termenul de desemnare a lor ca arii speciale de conservare, iar România riscă penalităţi de până la 134.000 euro/zi de întârziere
pentru conformarea cu prevederile Directivei Păsări.
Legat de asigurarea dreptului la apă şi sanitaţie, pentru 25% din costurile necesare realizării măsurilor pentru
alimentare cu apă, colectare şi epurarea apelor uzate între 2016 – 2021 nu s-au identificat surse de finanţare, deşi România,
conform angajamentelor asumate, trebuie să asigure, până în 2018, conformarea cu Directiva privind calitatea apei destinată
consumului uman şi Directivei privind epurarea apelor uzate urbane pentru toate localităţile cu peste 2000 de locuitori
echivalenţi.
În ceea ce priveşte deşeurile, ştim cu toţii că România are de soluţionat proceduri de infringement. De la aprobarea
Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor, care a fost condiţionalitate ex-ante, nu s-a întreprins nimic pentru
revizuirea planurilor subsecvente, deşi au existat atenţionări din partea Comisiei Europene. Închiderea tuturor depozitelor
neconforme până în 2019 şi reciclarea a 50% din deşeurile municipale până în 2020 reprezintă două dintre obiectivele pe care
ţara noastră trebuie să le îndeplinească.
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România riscă sancţiuni de la Bruxelles şi din cauza calităţii aerului în marile oraşe. Noţiuni ca transport alternativ,
smart cities, green cities, infrastructură pentru piste de biciclete par a fi străine de administrarea capitalei noastre. Dau un
exemplu mărunt – pe website-ul primăriei Bucureşti, hărţile de calitate a aerului sunt o pagină veşnic „în lucru”, iar datele de
calitate a aerului nu au mai fost publicate din septembrie 2016, deşi numărul persoanelor cu boli ale aparatului respirator este
în creştere.
Măsurile pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, prevăzute de Strategia naţională privind schimbările
climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon sunt la momentul actual doar „pe hârtie”, la fel cum şi
ratificarea Acordului de la Paris de către România este doar o lege printre multe altele.
Pentru toate aspectele pe care le-am enumerat, am adresat întrebări şi interpelări, la care miniştrii Guvernului
Grindeanu au transmis, cu mici excepţii, răspunsuri evazive, teoretice, lipsite de fond sau, şi mai rău, nu au comunicat niciun
răspuns, deşi termenul legal de primire a răspunsurilor a fost depăşit. Lipsa de preocupare pentru mediu a guvernului PSDALDE şi absenţa prioritizării problemelor ce necesită rezolvare urgentă în acest domeniu aduc România la limita dezastrului,
atât în ceea ce priveşte integritatea patrimoniului natural, cât şi sănătatea şi bunăstarea populaţiei.
Deputat
Glad-Aurel Varga
***
Presedintele Iohannis și diplomația românească pot detensiona relațiile SUA-UE
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor colegi,
Întâlnirea preşedintelui României, Klaus Iohannis, cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la
Casa Albă, vine într-un moment extrem de complicat. Actuala administraţie a SUA se pare că dorește alt model de relaţii
internaţionale şi favorizează alt sistem de alianţe. În acelaşi timp, vestul Europei caută o soluţie de securitate care să fie peste
cadrul NATO, mergând până la ideea unei armate proprii.
România, ca membră NATO şi a Uniunii Europene, semnatară a unui parteneriat strategic cu SUA, este o excepţie a
regiunii privind filoamericanismul, în opoziţie cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu Bulgaria sau Ungaria. Legăturile noastre
cu SUA sunt privilegiate atât la nivel militar, economic, cultural, cât și al construirii unei democraţii liberale perfectibile.
A decide între UE şi SUA este de neimaginat. România nu poate şi nu trebuie să ajungă în această situație. De aceea,
trebuie să mizăm pe priceperea şi maturitatea diplomaţiei noastre, pe o politică externă care să ne protejeze interesele şi să ne
ferească de alegeri imposibile.
Pe de altă parte, am dovedit mereu, şi trebuie să ne mândrim cu acest lucru, că ne respectăm angajamentele faţă de toţi
partenerii. Ca urmare, România se află printre cele 190 de ţări care au semnat Acordul de la Paris privind schimbările
climatice. Așadar, în ciuda diferenţelor dintre partenerii noştri, avem certitudinea că putem lucra cu ei pe teme majore în care
există consens.
Retragerea SUA din Acordul de la Paris, precum şi declaraţiile preşedintelui Trump, generează, pe termen scurt, efecte
la nivelul relaţiilor de putere în cadrul economiei globale şi a politicilor de securitate. Însă, în ciuda unei etape complicate şi
imprevizibile în leadearship-ul american, acordul României pentru parteneriatul strategic nu este manifest doar în funcție de
administraţia de la Casa Albă, ci ilustrează o puternică legătură între SUA şi statul nostru.
Deputat
prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate,
un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vin în faţa domniilor voastre pentru a trage un semnal de alarmă legat de Platforma Informatică a Asigurărilor de
Sănătate, pe scurt a nefuncţionării acesteia la parametri normali.
Sistemul care a costat 184 de milioane de euro, 7 ani de implementare şi 2 amânări la care se adaugă şi doi ani de rateuri este o
ruşine
naţională
şi
un
eşec
pe
care
nu
şi-l
asumă
nimeni.
În calitatea mea de medic, cu peste 40 de ani de activitate în domeniu dar şi de asigurat, pot să vă spun că nu vom avea
niciodată un sistem sanitar performant dacă nu punem la punct acest sistem.
Vorbim aici de peste 12 milioane de români care au primit acest card şi care de multe ori se văd în situaţia de fi
reprogramaţi sau amânaţi de medic, farmacist sau laborator cu explicaţia seacă „A căzut sistemul”.
Medicii sunt puşi în situaţia ingrată de a petrece mult mai mult timp în faţa unui calculator, în lupta cu un sistem care
dă permanent rateuri decât cu pacientul care are nevoie de ajutor.
Nu este firesc ca unui medic care a depus un jurământ pentru ajutorarea celor bolnavi să-i fie împietată activitatea de
un sistem aflat în moarte clinică.
Este o ruşine ca în România, ţara cu cel mai rapid Internet din lume dar şi un veritabil incubator de IT-işti care ne
reprezintă cu succes în străinătate, să nu putem să punem la punct un sistem informatic care să uşureze munca celor care au
grijă de sănătatea românilor.
Dreptul la sănătate şi îngrijire medicală este consfinţit prin Constituţie, iar românii au nevoie de un sistem sănătos cu
servicii prompte şi de foarte bună calitate. Avem profesionişti capabili să asigure astfel de servicii dar nu pot să se desfăşoare
la capacitatea lor maximă tocmai din cauza unor astfel de piedici.
La implemetarea sistemului ni s-a pretins în calitate de medici dar şi de asiguraţi să avem răbdare numai că, daţi-mi
voie să vă reamintesc, că au trecut doi ani şi sistemul în loc să fie îmbunătăţit dă rateuri din ce în ce mai mari.
Potrivit caietului de sarcini a licitaţiei pentru acest sistem, în cazul unui incident critic, în care întregul sistem este
nefuncţional, timpul maxim de răspuns ar trebui să fie de 1 până la 8 ore, iar timpul maxim de remediere de 24 de ore.
Nu se ţine cont de aceste termene pentru că sunt zile întregi în care platforma fie merge foarte greu fie este
indisponibilă total.
În luna noiembrie a anului 2016 a fost demarată o amplă verificare a acestui sistem dispusă de premierul de la acea
vreme dar ale cărui rezultate nu au fost încă date publicităţii.
În aceeași lună, mai exact pe data de 21 noiembrie 2016, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat cu
Teamnet Internaţional acordul-cadru pentru serviciile de mentenanţă şi suport tehnic aferente componentei aplicative a
sistemului informatic Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate, contract în valoare de 14.755.500 lei fără TVA, pe o
perioadă de 36 de luni. Deși acești bani au fost dați unei firme care și-a cerut insolvența, sistemul tot nu funcționează la
parametri normali, fiind foarte frecvente sincopele. Nu este posibil ca un sistem care nu este funcţional să înghită în continuare
bani cu nemiluita când aceste sume ar putea să fie redirecţionate spre programe de sănătate sau infrastructură, acolo unde cu
adevărat nevoie de ei.
Stimati colegi,
Iată aşadar de ce vin cu aceste argumente reale în faţa dumneavoastră, pentru a trage un semnal de alarmă legat de un
sistem care ar trebui să uşureze munca celor din sistemul sanitar, dar de fapt o îmbolnăveşte şi mai mult.
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este un eşec pe care nu şi-l asumă nimeni.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
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Sărăcia în rândul copiilor din mediul rural a atins cote îngrijoratoare
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Politicienii români aflați astăzi la conducerea țării se concentrează mai mult asupra unor probleme care ţin strict
propria agendă politică sau de plasarea unor efecte de fum care ar putea să le aducă voturi cât mai multe la viitoarele alegeri:
promit creşteri de pensii, de salarii, ajutoare sociale, etc.
Tot mai frecvent aceștia sunt preocupaţi de statistici care privesc evoluţia Produsului Intern Brut, rata şomajului, rata
economisiri dar nu vedem aproape deloc factori de decizie care să se aplece asupra unor statistici la fel de importante, dar care
zugrăvesc o situație mult mai gravă. Mă refer aici la faptul că peste jumătate dintre copiii români trăiesc în sărăcie, iar unii
chiar în sărăcie extremă, iar situația este de-a dreptul disperată în mediul rural. Intr-un raport al Parlamentului European se
arată că în această privință România conduce detașat cu 51% urmată de Bulgaria.
Durerors dar și alarmant este faptul că din cauza sărăciei, copiii de la sate abandonează școala timpuriu iar șansele
acestora la educație scad în fiecare an. Depopularea satului românesc a condus încet-încet la o ruinare treptată a acestuia, la o
lipsă totală de speranţă şi perspectivă pentru cei care au decis să rămână acolo. Si nu este vina acestora că s-au născut la țară.
De ce pentru acești copii români copilăria nu reprezintă un prilej de bucurie şi inocenţă? De ce aceștia se culcă, de
cele mai multe ori nemâncați? De ce sunt văzuţi, de multe ori, drept o mână de lucru suplimentară în agricultură, construcţii
sau alte munci grele, abandonând școala?
Nu este posibil ca după 27 de ani de democrație aceste statistici negative să ne facă campionii Europei nu numai la
sărăcie, analfabetism ci și la mortalitatea infantilă.
Actuala guvernare trebuie să fie responsabilă si să recunoască că ne aflăm în fața unei probleme grave din care se pare
că numai putem ieși dacă nu sunt luate urgent masuri concrete. Lipsa educației, de care se tot vorbește, este cea care
alimentează starea acută de sărăcie în care trăiesc copiii din mediu rural și nu numai.
Stimați colegi,
Nu îmi doresc decât stoparea sărăciei în care trăiesc copiii și rezolvarea acestei situații, pe termen lung, printr-o
strategie națională, care să rezolve dezechilibrele economico-sociale dintre mediul urban cu cel rural. Statul român trebuie să
se implice și să susțină cu eforturi materiale semnificative educația acestor copii, pentru că sărăcia nu face altceva decât să le
submineze educația și să le blocheze viitorul .
Nu putem vorbi de dezvoltare economică într-o țară în care sărăcia, analfabetismul și abandonul școlar, mai ales în
mediul rural, sunt la cote foarte ridicate. Nu putem să mai sperăm că suntem europeni, atâta vreme cât grija pentru viitorul real
al României, pentru copiii noştri, nu este o realitate.
Deputat
Sorin Bumb
***
De ce nu le spuneți adevărul bugetarilor, domnilor guvernanți?!
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
PNL a încercat, în ultimele săptămâni, să-i cheme în fața Parlamentului și, implicit, a opiniei publice, atât pe Ministrul
Finanțelor, domnul Viorel Ștefan, cât și pe Premierul României, domnul Sorin Grindeanu, pentru a face clarificări în privința
sustenabilității financiare a implementării Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, dar aceștia au refuzat în mod
sistematic o dezbatere parlamentară pe această temă!
De ce credeți că guvernanții PSD-ALDE fug realmente de răspunderea în fața Parlamentului și a opiniei publice atunci
când vine vorba de dezbaterea unor teme sensibile și de problemele reale legate de ceea ce promovează dumnealor, fără a lua
în calcul consecințele grave ale unor demersuri nesustenabile și pline de greșeli?!
Mai mult decât atât, Constituția României stipulează faptul că "Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să
răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile prevăzute de regulamentele
celor două Camere ale Parlamentului", iar Regulamentul Camerei Deputaților prevede foarte clar faptul că atât miniștrii, cât
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și primul-ministru trebuie să răspundă într-un anumit termen atât la întrebările și interpelările care le sunt adresate de către
parlamentari, cât și să participe la dezbaterile politice în cadrul Orei Guvernului sau a Orei prim-ministrului, la solicitarea
grupurilor parlamentare.
Dar Guvernul Grindeanu cred că se ascunde, de fapt, prin aceste refuzuri de a participa la dezbaterile din Parlament, de
întrebările incomode sau de teama de a fi nevoiți să spună adevărul bugetarilor, și anume că le vor fi micșorate considerabil
salariile atunci când se va aplica și propunerea Guvernului PSD-ALDE de a modifica prevederile din Codul fiscal în sensul
preluării de către salariat în totalitate a sarcinii de plată a contribuțiilor de asigurări!
Cu alte cuvinte, dacă Guvernul PSD-ALDE păstrează această intenție de modificare a Codului Fiscal, Legea
Salarizării Unitare se va dovedi doar o mare păcăleală pentru toți angajații, deoarece o mare parte dintre aceștia vor câștiga în
realitate mai puțini bani decât primesc acum, deoarece vor plăti la contribuții ce vor câștiga prin aceste măriri de salarii
promise în noua Lege a salarizării!
Doamnelor și domnilor deputați,
După cum bine știm, în prezent contribuțiile sociale sunt plătite atât de angajator cât și de angajat. Adică în afară de ce
plătește fiecare angajat statului din salariul său, angajatorul mai plătește pentru angajat contribuția la pensii (CAS) - de 15,8%,
contribuția la Sănătate (CASS) - de 5,2%, contribuția la șomaj - de 0,5%, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate FNUASS, - de 0.85%, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale - de
0,15% – 0,85%, contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale - de 0.25%. Deci, toate aceste contribuții ar
urma să fie trecute în sarcina angajatului de la începutul anului viitor, iar creșterea salariilor din sistemul bugetar va reprezenta
în realitate doar o diminuare efectivă a veniturilor obținute de bugetari. Mai precis, PSD aplică din nou singura politica pe care
o știe cel mai bine, și anume ce dă cu o mână, ia înapoi cu două...
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Cine vrea să pună pe butuci un sistem medical de urgenţă pus pe roate?!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Situaţia dezastruoasă a parcului auto al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Oradea, care dispecerează peste 60 de
autospeciale medicale de urgenţă, a fost în nenumărate rânduri prezentată în presa locală din judeţul Bihor.
Conform declaraţiilor unor persoane cu funcţii de conducere în cadrul instituţiei amintite, mai mult de două treimi
dintre autovehiculele de intervenţie la urgenţe din dotare au depăşit durata de exploatare, acestea reprezentând un real pericol
atât pentru viaţa pacienţilor pe care îi transportă cât şi pentru echipajele de medici şi paramedici care le deservesc.
Aceleaşi surse citate susţin că ultimele autospeciale medicale au fost achiziţionate în urmă cu 10 ani, iar în condiţiile în
care acestea parcurg anual aproape 3 milioane de kilometri, rulajul majorităţii dintre ele depăşeşte constant 600.000 kilometri,
ridicându-se, în unele cazuri, chiar şi la 800.000 kilometri.
În ultimele săptămâni, am aflat chiar din declaraţiile publice ale secretarului de stat Raed Arafat, şeful
Departamentului pentru situaţii de urgenţă, că situaţia semnalată de presa din judeţul Bihor nu este singulară, fiind sesizate
probleme similare şi la pacurile auto din subordinea Serviciilor de ambulanţă din Bucureşti, Cluj, Iaşi, dar nu numai.
Astfel, potrivit şefului DSU, la nivelul întregii ţări există în prezent mai mult de 500 de ambulanţe care au un rulaj de
peste 600.000 kilometri, în timp ce vechimea parcului auto al Serviciilor judeţene de ambulanţă şi SMURD, care depăşeşte
constant opt ani, generează costuri de întreţinere exorbitante.
De neacceptat este, însă, faptul că cel puţin aceeaşi vechime o au şi echipamentele din dotarea acestor autospeciale,
prevăzute să funcţioneze independent ca unităţi mobile de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat.
Mai grav îmi pare însă, în acest moment, demersul Ministerului Sănătăţii soldat cu suspendarea de către Agenţia
Naţională a Achiziţiilor Publice a licitaţiei organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea înnoirii
parcului auto la nivelul Serviciilor Judeţene de Ambulanţă.
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Intervenţia Ministerului Sănătăţii în procedura de achiziţie a autospecialelor medicale ridică serioase semne de
întrebare asupra intenţiei de politizare a acestei acţiuni, după modelul deja patentat al microbuzelor şcolare.
Sau poate chiar aceasta e „cheia de contact” a întregii afaceri: nu cumva furnizorii de microbuze şcolare agreaţi de
coaliţia de guvernare şi-or fi manifestat interesul şi disponibilitatea şi pentru furnizarea de ambulanţe?
Sunt suficiente ipoteze pentru a trage un semnal de alarmă: de ce, când abia am reuşit să punem un sistem medical de
urgenţă pe roate, vin unii şi se căznesc să ni-l pună pe butuci?
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Legea salarizării unitare, o nouă cârpeală a guvernării PSD-ALDE
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
În România guvernată de PSD toate marile promisiuni din Programul de guvernare al actualului Executiv se dovedesc
simple minciuni.
O astfel de situație o regăsim și în ceea ce privește proiectul așa zisei legi a salarizării unitare, care de fapt nici măcar
nu a mai păstrat în titlu referirea la caracterul său unitar, care cel mai probabil s-a pierdut pe drum. Conștienți fiind că nu au
cum să își îndeplinească obiectivul asumat cu atât aplomb, cei din PSD au redenumit-o și i-au spus simplu Proiectul Legii
cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
La fel de grav este și faptul că liderii coaliției guvernamentale îi mint în continuare pe angajații din sectorul bugetar
promițându-le majorări salariale, asta deși în mai multe cazuri, conform grilei de salarizare aflată în dezbaterea Parlamentului,
se vor înregistra de fapt scăderi ale veniturilor pentru diverse categorii. În acest context, țin să precizez că parlamentarii PSDALDE au respins în cadrul comisiei amendamentul inițiat de PNL prin care se propunea ca niciun salariu aflat în plată să nu
scadă. Este mai mult decât edificator acest gest al Puterii!
Mai mult decât atât, în cazul în care Guvernul PSD va muta în responsabilitatea angajatului și plata contribuțiilor
sociale pe care le făcea angajatorul către bugetul de stat vom avea de a face cu o scăderea a salariilor pentru toate categoriile
de bugetari.
Constatăm astfel că, în realitate, PSD se preface că dă ceva, dar de fapt își bagă ambele mâini în buzunarele angajaților
din sectorul public!
Dublul limbaj a devenit o politică de stat pentru cei din PSD și din ALDE, iar românii vor fi singurii care vor pierde în
urma unei astfel de atitudini iresponsabile de care dau dovadă aceștia.
În viziunea PNL, România și sectorul bugetar au nevoie de o lege a salarizării corecte, unitare și care să asigure
echitabilitate pentru toți angajații. Din păcate, cei din PSD refuză să înțeleagă și să corecteze problemele pe care PNL le-a
semnalat punctual la dezbaterile de până acum, respingând amendamentele liberalilor care urmăreau tocmai să corecteze legea
în ansamblul său. Le solicit, pe această cale, parlamentarilor Puterii ca la dezbaterile generale care vor avea loc în ședința de
plen a Camerei Deputaților să dea dovadă de mai multă deschidere și responsabilitate și să susțină propunerile PNL de
amendare a legii. Avem nevoie de Lege a salarizării unitare aplicabilă și predictibilă, și care să nu ramână la stadiul de
promisiune neîndeplinită!
Deputat
Robert Boroianu
***
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Despre criza citostaticelor și nu numai...
În urmă cu două luni îi adresam o întrebare în scris domnului ministru al sănătății Florian Bodog, referitoare la criza
citostaticelor din România, la care iată, nici până acum nu am primit răspuns. Îi atrăgeam atunci atenția domnului ministru
despre faptul că, tot mai mulți medici oncologi și pacienți diagnosticați cu cancer fac apeluri disperate în legătură cu lipsa de
medicamente oncologice. Avertizam despre numărul mare de pacienți diagnosticați cu cancer- peste 850.000 de bolnavi, dintre
care 5000 de copii, care riscă să fie condamnați din cauza lipsei tratamentului specific.
Despre criza citostaticelor ce risca să apară nu am fost singura care am atras atenția oficialilor din minister. Iată că
acum, după 2 luni în care nu am primit nici un răspuns la acea întrebare, un spital renumit din București a trimis pacienții la
domiciliul lor, fără a mai putea să le administreze acestora un medicament citostatic vital lor.
Mai puțin mă interesa să primesc un răspuns oficial în scris, ce îmi doream era să nu se ajungă în această situație
disperată!
E trist, dar adevărat! Iar citostaticele nu sunt singurele medicamente lipsă din farmaciile din România și asta o știu și o
simt pe pielea lor bolnavii, familiile lor și medicii care fac eforturi supraomenesti să îi salveze!
Adresez pe această cale un apel și un semnal de alarmă domnului ministru al sănătății Florian Bodog, să trateze cu
maximă seriozitate această problemă de interes național, ce pune în pericol viața și siguranța cetățenilor României!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Declarație politică
Reprezentanţii Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi (USLIP) protestează în stradă pentru
că PSD nu şi-a respecta promisiunile din campania electorală şi din Programul de Guvernare.
Nemulțumirile pornesc de la falsele promisiuni privind remunerațiile cadrelor didactice. Spre exemplu, majorările
salariale de 20 de procente începand cu 1 iulie 2017, conform programului de guvernare, nu au fost acordate nici până în
prezent. De asemenea, calcularea incorectă a sporurilor salariale (la baza salariala din decembrie 2016) și nu la cea din mai
2017 este o altă neregulă sesizată de salariații din învățământ.
Este un protest legitim pentru că, având o majoritate zdrobitoare în Parlament, PSD şi sateliţii îşi permit să-şi încalce
toate promisiunile din campania electorală. După ce au scos peste 45% la Iaşi, garantând prin cadre didactice puse pe lista la
parlamentare sprijinirea educaţiei, după ce a primit un vot masiv, PSD a uitat complet de cei pe care spunea că vrea să îi
reprezinte.
Au minţit și nu le pasă. Să nu-ţi bati joc de oameni e mai important decât să nu-i poţi ajuta. Sper că cei doi profesori
care au fost pe listele PSD la parlamentare, care spun elevilor şi studenţilor să nu înşele, să facă ei întocmai. Adică să ia
atitudine! Dacă nu vor lua atitudine, înseamnă că girează minciuna!
Domnilor parlamentari PSD, profesorii sunt în stradă din cauza promisiunilor nerespectate ale PSD! Nu vă faceţi că nu
îi auziţi!
Deputat
Marius Bodea
***
Atacurile teroriste din Marea Britanie și regândirea măsurilor de securitate
Stimați colegi,
Evenimentele recente de la Londra ne readuc în acea dimensiune a lumii de azi pe care cei mai mulți dintre noi
preferăm să o lăsăm în plan secund, și anume cea a amenințării teroriste permanente și iminente.
Londra este orașul care m-a format, un oraș cosmopolit în care am trăit alături de cetățeni de diferite naționalități și în
care am văzut că oricât de diferiți suntem ca oameni, putem studia împreună sau ne putem uni pentru o cauză comună. Din
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păcate, în ultimele trei luni Marea Britanie a trecut prin nu mai puțin de trei atacuri teroriste: atacul de pe podul Westminster
Bridge din Londra soldat cu 4 morți, atacul de la Manchester soldat cu 22 de morți și cel din acest sfârșit de săptămână, de la
Londra, soldat cu 7 morți. Îmi exprim pe această cale condoleanțele pentru victimele acestui celui mai recent atac terorist.
Stimați colegi,
Dincolo de regretul pe care îl simțim cu toții față de pierderile de vieți omenești, nu putem să nu observăm că ne
confruntăm cu manifestarea mai multor tipuri de atacuri teroriste, fiecare periculos în felul său. Atacul de la Manchester a fost
un atac coordonat. Este genul de atac care urmărește să producă multe victime și este pregătit din timp. Necesită procurarea de
material explozibil, motiv pentru care se expune mai mult în faza de pregătire și poate fi, prin urmare, relativ mai facil de
depistat. Atacul din acest sfârșit de săptămână de la Londra este un atac care nu a necesitat pregătire, obiectele cu care a fost
operat atacul sunt din uzul curent. Din păcate, deși victimele sunt în număr mai mic, toate celelalte elemente îl fac mai greu de
anticipat și oprit. Mai mult, pericolul imitației este unul foarte mare.
Stimați colegi,
Probabil nu este întâmplător faptul că frecvența atacurilor a crescut recent, odată cu pierderea de teren a ISIS în Siria și
Irak (până acum a fost pierdut Mosul și ieri a fost pornită o nouă campanie în Raqqa). În acest context, se impune o regândire a
măsurilor de securitate în vederea preîntâmpinării unor noi atacuri. Este clar că e nevoie de o mai mare preocupare la nivel de
micro-identificare a potențialelor amenințări și de prevenire a acestora. De asemenea, educația poate fi privită ca un instrument
de soft power în combarea terorismului. Educația pentru toleranță și pentru o mai bună înțelegere a problemelor socioeconomice cu care se confruntă oameni din toată lumea, precum și sprijinirea indivizilor în a-și forma capacități de a gestiona
aceste probleme în comunitate sunt vitale pentru viitorul acestei lumi.
Deputat
Mara Mareș
***
Sistemul bolnav de sănătate al României
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, a cărui scop principal este
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei României, ar trebui să reprezinte o prioritate a Guvernului Grindeanu, în special a
Ministerului Sănătății, însă, autoritățiile competente evită să acționeze în acest sens.
O primă măsură cuprinsă în programul de reformare a sistemului de sănătate este construcția spitalelor regionale. Însă,
derularea proiectelor este încetinită din motive birocratice, cu toate că Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană
susțin financiar dezvoltarea sistemului sanitar din România, avertizând însă, că fondurile trebuie epuizate până în 2020, în
cazul spitalelor regionale viitoare din Cluj, Iași și Craiova. Ministerul Sănătății evită însă subiectul spitalului regional care ar
trebui construit în București, neprecizând modul de finanțare al proiectului și momentul începrii execuției acestuia. În plus, o
altă problemă evidentă este în cazul spitalelor judetene, precum Spitalul Județean de Urgență Sibiu, aflat în administrarea
Consiliului Județean, care are o vechime de peste 100 de ani. În acest sens, construcția unui nou spital în Sibiu reprezintă o
prioritate pentru județ, dar acest demers a fost încetinit, chiar blocat, în momentul alocării fondurilor de investiții din bugetul
de stat.
În aces sens, cooperarea îngreunată a autorităților de la nivel central cu cele locale și birocrația necesară pentru
pregătirea documentelor proiectelor, duc la imposibilitatea începerii lucrărilor pentru construirea celor trei spitale, cu toate că,
fostul Premier preconiza ca dată de înecepre a proiectelor cea de-a doua jumătate a anului 2017.
De asemenea, Ministerul Sănătății nu este capabil să remedieze situația de criză a medicamentelor de pe piața din
România, care se adâncește pe zi ce trece. Lipsa multor medicamente este o realitate de necontestat, iar acest adevăr a fost
evidențiat după ce mai multe companii internaționale, furnizoare de medicamente, și-au retras produsele de pe piață sau
exportă în cantități mult mai mici, invocând motive comerciale, și anume, faptul că Guvernul României decontează la preț
mult prea mic medicamentele. Acest demers reprezintă și răspunsul companiilor în urma deciziei Guvernului de a micșora
prețul medicamentelor inovative, multe pentru boli cronice, cu 35%, măsură luată pentru a respecta una din promisiunile
electorale. Măsura ce se dorea a fi în folosului românilor, este acum împotriva lor, bolnavii aflându-se în imposibilitatea de a
se trata. Criza medicamentelor a fost intensificată și de decizia luată de Guvern de a restricționa desfășurarea de activități de
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vânzare, prin intermediul depozitelor integrate autorizate de Agenția Națională a Medicamentului, a societăților farmaceutice,
începând cu 1 ianuarie 2017. Criza acutizată din ultima perioadă a medicamentelor pe piața românescă nu este reflectată doar
în cazul citostaticelor, ci și în cazul vaccinurilor, dar și a medicamentelor pentru boli neurologice, a căror rată de import în
România este foarte scăzută, în ciuda prețului accesibil.
Această situație critică afectează viața cetățeniilor români, și se datorează în primul rând Ministerului Sănătății care nu
a binevoit a asculta semnalele de alarmă trase de specialiștii pharma în cazul în care vor adopta această serie de măsuri.
O altă problemă ce necesită o rezolvare imediată, și încheierea conflictelor deschise dintre Ministerul Sănătății,
respectiv funcționarii Ministerului, și Secretarul de Stat, Raed Arafat, este achiziția de noi ambulanțe. Serviciile de ambulanță
se folosesc de tehnologii învechite, iar din această cauză viața pacienților este pusă în pericol. Utilizarea mașinilor cu peste
600.000 km. la bord care depășesc cu mult durata de utilizare a acestora reprezintă o amenințare. Atfel, procesul de achiziție de
ambulanțe trebuie să devină o prioritate pe agenda de lucru a Ministerului Sănătății.
Lipsa spitalelor, criza medicamentelor și degradarea sistemului de urgență amenință sănătatea românilor și
demonstrează impotența Guvernului Grindeanu, în special a Ministerului Sănătății. Guvernul trebuie să își asume
responsabilitatea în realizarea obiectivelor strategice prevăzute de Strategia Națională a Sănătății și de programul de guvernare
asumat de PSD-ALDE, luând măsuri ce vin în folosul cetățeniilor nu împotriva lor. De asemnea, Guvernul trebuie să găsească
soluții fezabile, nu scuze, pentru a scăpa de fantoma unui sistem de sănătate bolnav în România.
Deputat
Nicolae Neagu
***
Banii acordați cu titlu de ajutor social cresc anual în timp ce sărăcia se adâncește.
E nevoie de reformă pentru a stopa risipa!
Stimați colegi,
În anul 2001 a fost promulgată Legea nr. 416 prin care s-a încercat reformarea amplă a domeniului asistenței sociale.
Prin această lege s-a dorit să se asigure venitul minim garantat persoanelor cu domiciliul în România care să se realizeze,
potrivit principiului solidarității sociale, prin acordarea ajutorului social lunar în perioade în care familiile și persoanele singure
nu au venituri sau veniturile sunt foarte mici. Scopul ajutorului social, reglementat de Legea nr. 416 privind venitul mediu
garantat, este acela de acordare de resurse financiare celor mai sărace categorii ale populației în scopul de a le ajuta să
depășească starea de sărăcie în care se află. Însă dacă facem o comparație între scopul declarat și ultimele rapoarte cu privire la
riscul de sărăcie și excluziune socială vom constata că reforma gândită inițial, prin intermediul acestei legi, este de fapt un
regres.
În ultimul „Raport de țară” publicat anul acesta, în luna februarie, de Comisia Europeană se punctează faptul că sărăcia
și excluziunea socială rămân la un nivel ridicat, mai ales în rândul tinerilor, familiilor cu copii și al persoanelor cu dizabilități.
Situaţia ne arată că deși au trecut 16 ani, scopul ajutorului social nu și-a atins ținta.
Acest lucru poate fi dovedit și cu cifre concrete furnizate de la Ministerul Muncii. În ultimii cinci ani sumele plătite cu
titlu de ajutor social au crescut cu aproximativ 100 de milioane anual. Adică banii au fost alocați cu scopul de a-i ajuta pe cei
săraci să o ducă mai bine și totuși rapoartele de țară ne arată că riscul de sărăcie s-a adâncit.
Stimați colegi parlamentari, situaţia relevă de fapt că există o problemă gravă, că este nevoie de o reformă reală a
domeniului asistenței sociale, astfel încât sumele alocate cu titlu de ajutor social să își atingă ținta.
Un studiu elaborat de Institutul Național de Statistică arăta că în 2015, cele mai mari rate ale sărăciei s-au înregistrat în
zonele Nord – Est (35,9%), Sud – Est și Sud – Vest (Oltenia) (32,1%), deși banii acordați cu scopul de a-i ajuta pe cei
vulnerabili să depășească starea de sărăcie au crescut anual.
Exemple concrete:
 Sumele alocate județului Neamț, în baza Legii nr. 416, au crescut astfel: de la 10 milioane în anul 2012
până la aproximativ 22 milioane de lei în anul 2016.
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Cele alocate județului Iași, în baza Legii nr. 416, au crescut astfel: de la 10 milioane în anul 2012 la 30
de milioane în anul 2016.
 În județul Bacău de la peste 15 milioane de lei, alocați în 2012, s-a ajuns anul trecut la suma de
aproximativ 38 milioane de lei.
 Județul Botoșani a plătit în anul 2012 cinci milioane de lei pentru ajutoare sociale, iar în anul 2016 a
alocat suma de peste 17 milioane de lei.
 Iar în județul Vaslui sumele alocate în baza Legii nr. 416 au crescut astfel: de la peste 18 milioane de lei
în 2012 până la peste 40 milioane de lei în anul 2016.
Ca parlamentar ales în zona Moldovei e de datoria mea să atrag atenția asupra acestor aspecte care ne arată că situația
nu se rezolvă, ci din contră se agravează. Ca deputat liberal vreau să subliniez faptul că este nevoie stringentă de o reformă
adevărată în domeniul asistenței sociale, să fie ajutați cei care au nevoie cu adevărat, să fie stabilite criterii clare de evaluare,
pentru că altfel, după cum am încercat să demonstrez mai sus, se alocă anual tot mai mulți bani, însă în practică sărăcia se
adâncește și oamenii o duc tot mai rău.
Și dincolo de reforma în acest domeniu este nevoie de o strategie prin care persoanele expuse sărăciei și riscului de
excluziune socială să fie integrate pe piața muncii, pentru a avea un trai de viață mai bun, iar asta înseamnă investiții alocate
pentru crearea de noi locuri de muncă.
Vă îndemn să fim conștienți că nu este o soluție viabilă să secăm bugetul de stat prin acordarea de ajutoare sociale,
fără a rezolva de fapt problema de fond.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Conectarea oamenilor la natură
Aceasta este tema aleasă în 2017 pentru a marca Ziua mondială a mediului. Suntem astfel încurajați să petrecem timp
în natură, să ne conectăm cu aceasta dar uneori, acest lucru este împiedicat de lipsa de responsabilitate a unor agenți economici
care poluează și nu sunt defel preocupați de asigurarea unui aer curat. Mă voi referi în cele ce urmează la poluarea olfactivă de
care au parte zeci de mii de locuitori din municipiul Oradea și din alte localități bihorene, provocată de fermele de porci care
aparțin unui grup de firme locale. De aproximativ 10 ani, cetățenii nemulțumiți de duhoarea care cuprinde cartiere și localități
întregi, s-au plâns autorităților locale, Agenției de Mediu, Gărzii de Mediu, au făcut petiții peste petiții, au blocat drumuri, dar
nu s-a întâmplat nimic, deși toate demersurile lor au fost cunoscute și relatate de presa locală.
M-am alăturat și eu în ultimul an, acestor eforturi, și la sesizările și memoriile pe care le-am trimis Agenției de mediu,
Gărzii de mediu, Ministerului mediului și Ministerului sănătății, am primit răspunsuri evazive, din care reiese că s-au respectat
prevederile autorizației de mediu și că mirosul nu poate fi cuantificat și nu face rău oamenilor. Aceste instituții ignoră furia
populară și faptul că mirosul emanat de fermă conține în proporții mari amoniac și hidrogen sulfurat, cu efect nociv asupra
sănătății populației, că prețurile apartamentelor în cele mai afectate cartiere a scăzut și că localnicii nu se pot bucura de
proprietățile lor. Duhoarea emanată afectează serios evenimentele în aer liber, periclitează activitatea agenților economici din
domeniul alimentației publice din zonă, deranjează turiștii care ne vizitează orașul și umbresc eforturile municipalității de a
pune în valoare această minunată poartă de intrare în România.
Problema mirosurilor neplăcute emanate de fermele de porci nu se regăsește doar la Oradea, presa relatând despre
astfel de situații și în județele Timiș, Vaslui, Neamț, Prahova, Mehedinți, Buzău și multe altele. Îi apreciem pe producătorii
români de carne de porc, pentru că ei satisfac atât nevoi interne de consum, cât și externe, dar e inadmisibil ca activitatea
generatoare de profit a unui agent economic, să polueze și să deranjeze de ani de zile cetățenii care locuiesc pe o rază de 5-10
km distanță de fermele de porci.
În concluzie, solicit cu toată fermitatea Guvernului României, prin ministerele de resort, să modifice condițiile de
autorizare ale fermelor de porci, impunând utilizarea unor tehnologii care să asigure protecția mediului și calitatea
corespunzătoare a aerului, stabilind criterii clare precum: amplasarea, delimitarea spațiului utilizat printr-o perdea forestieră
vizibilă și armonizarea cu legislatia europeană în privința substanțelor neutralizatoare a compușilor organici volatili ce
provoacă mirosurile deranjante. Cer de asemenea ca normele metodologice de aplicare a recentei inițiative a Guvernului de a
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acorda ajutoare de stat crescătorilor de porci, să impună utilizarea unei părți din sumele primite, pentru retehnologizare, în
vederea reducerii emisiilor de gaze poluatoare, care deranjează populația.
Deputat
Florica Cherecheș
***
„Dragnea, Grindeanu şi Bodog – emblema incompenţei care ucide!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Ultima veste neagră pe care ne-a oferit-o mass-media zilele acestea ne spune că numărul deceselor copiilor nevaccinaţi
nu s-a oprit şi creşte de la o săptămână la alta şi că, până astăzi, 27 de micuţi s-au stins din viaţă pentru că ţara are un guvern,
condus de mai mulţi prim-miniştri, profund incompetenţi, care mai mult îşi pun piedici între ei decât să guverneze. De ce încă
mor copiii în România anul 2017? Dintr-un motiv absolut banal! Pentru că Guvernul, prin Ministerul Sănătăţii nu a fost în
stare, nici după jumătate de an de când a venit la putere, să asigure stocurile necesare de vaccinuri împotriva unei boli,
eradicată de multe decenii în majoritatea statelor cât de cât dezvoltate - rujeola. Dacă aş fi văzut că vaccinurile apar ca prin
minune, peste noapte, de la nu ştiu ce furnizor, prieten cu nu ştiu cine, cu un preţ de nu ştiu câte ori mai mare, aş fi înţeles
imediat că nu mai este vorba despre incompetenţă, ci despre pură hoţie! Însă, nu pot să nu constat că şi la atâtea luni de la
declanşarea deceselor copiilor, în România încă nu sunt vaccinuri suficiente! Una spune ministerul, una susţine propaganda şi
alta se întâmplă în realitate.
În prezent rujeola ucide fără milă orice prunc neimunizat, pentru care Guvernul se bucură că a mai făcut o economie
bugetară. Rujeola continuă să ucidă orice şcolar pentru care părinţii nu au avut bani să comande de la mii de Km distanţă
vaccinul care i-ar fi salvat viaţa. Repet! Este vorba despre rujeolă. Însă, ameninţările la adresa micuţilor, mai ales în primii ani
de viaţă, sunt multiple. De aceea ministerul ascunde adevărata situaţie a imunizării copiilor împotriva tuturor bolilor pentru
care ştiinţa medicală are leacuri şi pentru care Guvernul are obligaţia să asigure imunizarea. De ani de zile atrag atenţia asupra
faptului că în Bucovina, mai ales în şcolile din mediul rural, hepatita este o constantă! Oare câţi copii sunt imunizaţi împotriva
virusului hepatitei, deşi, statistic, banii grei se cheltuiesc în acest scop? Acest dispreţ total pentru starea de sănătate a copiilor
ne-a aruncat în topul european al ruşinii care se referă la cea mai mare mortalitate a copiilor la nivelul Uniunii Europene.
Aşa cum procedez de fiecare dată, m-am adresat ministrului Bodog pe calea unei interpelării, însă nu am nici o
speranţă că ar avea soluţii la problemele sistemului public de sănătate sau că îşi va găsi cuvintele ca să dea un răspuns decent.
Corect ar fi fost să-şi dea demisia şi să plece chiar după primul deces! A demonstrat deja că funcţia de ministru este o pălărie
mult prea mare pentru domnia sa, deşi provine, ca medic, din sistemul românesc de sănătate. Precizez faptul că nu este primul
ministru al sănătăţii căruia i-am spus că dacă nu este în stare să gestioneze mortalitatea infantilă, să se ducă să-şi caute alt loc
de muncă, pentru că nimeni nu-l obligă să fie ministru!
Stimaţi colegi. Asist cu amărăciune la piesa proastă pe care o joacă PSD în legătură cu salarizarea în sistemul public.
Cred că ne-am convins cu toţii ce viziune îngustă sau, mai bine spus, ce capacitate limitată de a înţelege lucrurile au cei care
guvernează astăzi România. Promit şi amăgesc medicii cu salarii uriaşe, considerând că prin aceasta, toate problemele
sistemului de sănătate se vor rezolva! Dacă Dragnea, Grindeanu sau Bodog ar fi aruncat măcar un ochi pe studiile Colegiului
Medicilor din România, ar fi constatat că problema salarizării este una importantă, însă nu este singura! Este una dintre cele
multe! Zecile de mii de medici care au fugit din România mâncând pământul, au plecat şi pentru că în România nu şi-ar fi
putut face meseria şi nu au vrut să fie părtaşi la un sistem ca ucide, nu tratează! Sănătatea din România nu primeşte de ani buni
de zile bani pentru investiţii, bani pentru cercetarea medicală, bani pentru instrumentar, medicamente şi tot ceea ce poate să
contribuie la salvarea unei vieţi. Aşa cum văd liderii PSD sănătatea, ea se rezumă la nişte încă incerte majorări salariale, însă
spitalele, clinicile şi infrastructura medicală rămâne aceeaşi. Adică medicii chirurgi de la Timiş sau nu mai ştiu de pe unde, să
meargă să-şi ascută în continuare bisturiile la tocilărie, pacienţii cu urgenţe majore să fie în continuare transportaţi în
portbagajul unei maşini vechi, incubatoarele pentru nou-născuţi să meargă tot cu remorca pentru deşeuri menajere. Da!
Aceasta este viziunea şi soluţia PSD pentru sănătatea românilor!
Din păcate, nepăsarea şi nepriceperea celor doi prim-miniştri, Dragnea şi Grindeanu, precum şi incompetenţa
demonstrată a ministrului de la sănătate continuă să facă victime, mai ales în rândul micuţilor. Nu vreau să repet obsesiv, însă,
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am convingerea că, voi, cei din coaliţia PSD-ALDE, cei care susţineţi Guvernul, ar trebui să vă ruşinaţi de fundătura în care
împinge acest Guvern România.
Deputat
Ioan Balan
***
„Guvernarea PSD-ALDE – circ fără pâine!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În toată istoria post-decembristă nu a mai existat un guvern care să îşi demonstreze mai flagrant incompetenţa într-un
timp atât de scurt. Singurele „performanţe” notabile ale alianţei PSD-ALDE au putut fi văzute la mai puţin de o lună de la
învestitura Guvernului, când, afişându-şi adevărata faţă şi adevăratul scop al guvernării, a reuşit să scoată în stradă şi să revolte
sute de mii de români. De atunci şi până acum, în dreptul acestei guvernări nu putem contoriza decât minusuri şi paşi mari în
direcţia înapoi: dezechilibrarea bugetului de stat pe termen lung şi foarte lung, nici un euro absorbit din fondurile europene,
măsuri promise în programul de guvernare uitate cu totul, stângăcii şi măsuri antieconomice luate aproape zi de zi, decontate
de antreprenorii şi angajaţii din sectorul privat.
În Roma antică, politica împăraţilor romani autoritari era aceea de a oferi poporului circ şi pâine, pentru a câştiga
popularitate în rândul acestora şi pentru a-i face pe locuitorii cetăţii să uite de viaţa proastă pe care o duceau şi să uite total de
faptul că nu aveau decât drepturile pe care le permitea împăratul. Şi în istoria noastră relativ recentă am mai avut guvernări
ghidate de acest principiu, în care circul şi pâinea i-a ţinut la guvernare şi un mandat întreg. Cu toate acestea, alianţa PSDALDE ne oferă de circa şase luni un cu totul alt model şi el s-ar descrie în „circ fără pâine”.
Stimaţi colegi. Vă rog să faceţi un efort şi să-mi spuneţi dacă în afară de scandaluri, certuri, de comisii de anchetă
pentru motive care mai de care mai năstrujnice, intrigi de proastă calitate şi false piese de teatru între poliţistul rău Grindeanu
şi poliţistul bun Dragnea, mai puteţi remarca altceva în tot răstimpul de când PSD-ALDE au preluat puterea. Nu vă străduiţi să
căutaţi, pentru că nu găsiţi decât circ ieftin şi teme fără relevanţă pentru problemele reale ale cetăţenilor, fără impact şi
relevanţă pentru cei care susţin economia reală şi încearcă să menţină vii afacerile, deşi Guvernul se luptă din răsputeri să-i
prăbuşească, cu mai multă birocraţie şi cu bulversarea generalizată a politicii fiscale.
Aşadar, de la PSD-ALDE avem circ, mult, de proastă calitate, dar avem! Nu ne putem plânge! Dar, pâine? Pâine oare
avem? Răspunsul îl ştim cu toţii! NU! PSD nu a fost niciodată capabil să ofere oamenilor pâine! PSD a furnizat doar iluzii,
doar promisiuni, pe care ulterior fie le-a uitat, fie le-a mutilat, iar mierea promisă s-a tranformat în fiere! Astăzi se bat în piept
cu legea salarizării personalului din domeniul public, însă uită să spună că odată cu salariile va creşte şi fiscalitatea pe salarii.
Mai mult, nu mai punem la socoteală că majorările promise în campania electorală a se face până în anul 2020, sunt acum
aruncate până în anul 2023 sau până la Sfântul Aşteaptă, iar majorările promise de la 1 ianuarie 2018 nu mai sunt aşa de mari
cum s-a promis şi nu mai sunt toate de la 1 ianuarie, ci o vedea Guvernul de când ... Să sperăm că fiscalitatea nu va creşte
înaintea salariilor. De fapt, ministrul Viorel Ştefan a şi spus acest lucru, în presa străină, căci, acasă, i-a fost teamă să
recunoască. Aşadar, această mare promisiune, s-a transformat deja într-o mare înşelătorie naţională. În aceeaşi categorie intră
şi alte minciuni, de tipul TVA 0% pentru locuinţe sau publicitate, abandonate între timp fie din incompetenţă, fie din cauza
scopurilor ascunse care stăteau în spatele acestor măsuri.
Despre dinamica afacerilor interne, ce să mai vorbim! Guvernul Dragnea-Grindeanu par să nu înţeleagă faptul că falsa
lor generozitate în care distribuie şi tot redistribuie resurse bugetare este alimentată de sudoarea mediului privat, de impozitele
şi taxele plătite de sutele de mii de agenţi economici care dorm cel mult 4 ore pe noapte. Cu ce s-a remarcat până acum acest
guvern, profund incompetent, în a susţine afacerile româneşti? Cu nimic! Investiţiile publice, cele care ar fi trebuit să antreneze
efecte economice pe orizontală sunt cu zero şi ceva după virgulă în execuţia bugetară pentru acest an! Fondurile europene
gratuite, injecţia cu vitamine a economiei româneşti, sunt cu minus sute de milioane de euro. Singurele comenzi care mai
menţin economia la perfuzii sunt cele care provin din exterior şi oxigenează doar afacerile centrate pe exporturi. Dacă
Guvernul Dragnea-Grindeanu a făcut ceva pentru mediu de afaceri, atunci ceea ce a făcut a făcut rău, deoarece a diminuat mult
din competitivitatea firmelor, în primul rând prin creştere spectaculoasă a costurilor de producţie, deşi toate statele membre
încearcă să-şi sprijine firmele să diminueze costurile per produs. Este şi normal să fie aşa, pentru că PSD a dus mereu ţara pe
drumul opus pe care mergea Uniunea Europeană.
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Aşadar, stimaţi colegi, trista alianţă a incompetenţei care guvernează astăzi România, alianţa PSD-ALDE, furniează
circ mult, de proastă calitate, dar nu este capabilă să dea românilor pâine!
Deputat
Claudiu Răcuci
***
 Întrebări
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Fermierul român până să fie sancționat, trebuie mai întâi informat
Stimate domnule ministru,
În documentul "Orientări pentru Comisia Europeană şi statele membre privind o metodologie comună pentru
evaluarea sistemelor de management şi control din statele membre", se face referire și la informarea corespunzătoare a
beneficiarilor, ca o cerinţă-cheie pentru evaluarea proiectelor europene.
Conform acestei cerințe, este necesară comunicarea efectivă către beneficiari a drepturilor şi obligaţiilor lor, în special
în privința normelor naţionale și UE privind eligibilitatea, a condiţiilor specifice pentru derularea activităților, implementarea
planului de finanțare, evidența financiar-contabilă și alte proceduri. De asemenea, se cere o strategie de garantare a accesului
beneficiarilor la informaţiile necesare şi de acordare a unui nivel adecvat de orientare (fluturaşi, broşuri, seminarii, ateliere,
site-uri etc.).
Având în vedere că fermierii români au semnalat o serie de deficiențe în legătură nivelul de informare și folosire a
unui limbaj mult prea tehnic pentru a fi înțeles, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări
Ce măsuri veți lua pentru a asigura nevoia fermierului român de a fi informat, clar și pe înțelesul său, cu privire la
cerințele din programele de finanțare, pentru o derulare corectă a proiectelor și eliminarea posibilelor nereguli?
Câte campanii de informare au fost susținute în anul 2017 pentru beneficiarii APIA la nivel național și câte au fost
susținute la Iași? Lipsa de informare poate fi considerată o cauză a sancțiunilor aplicate fermierilor? Cine este responsabil
pentru acest aspect?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii și Identității Naționale
Necesitatea unui program coerent de stimulare a lecturii la nivel naţional
Stimate domnule ministru,
Un studiu al Federaţiei Editorilor din Europa plasează România pe penultimul loc în privinţa achiziţiei de carte, prin
intermediul comerţului electronic. Doar 3% dintre cetăţenii noştri au cumpărat carte anul trecut, în vreme ce media europeană
este de 19%. De altfel, Asociaţia Editorilor din România consideră că întreaga piaţă de carte din România este cu mult sub
media europeană. În același timp, industria editorială este un domeniu care nu şi-a revenit după criza economică. Iar motivul,
potrivit specialiștilor, nu îl reprezintă puterea scăzută de cumpărare a românilor, ci interesul lor tot mai mic faţă de carte,
pentru că ne confruntăm cu un sistem de educație în derivă și nu există un program coerent de stimulare a lecturii la nivel
naţional. Ori această ultimă misiune ar trebi să și-o asume Ministerul Culturii.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
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 Există la nivelul Ministerului un program naţional de stimulare a lecturii?
 Având în vedere că bugetele pentru achiziţia de carte la nivelul bibliotecilor sunt insuficiente, cum veți asigura
creşterea fondului de carte? Care sunt fondurile alocate în acest an pentru bibliotecile publice, pentru fiecare
bibliotecă județeană și academică?
 Guvernele anterioare sprijineau, cu fonduri, profesorii pentru achiziţia de cărți, fiind stimulată astfel și industria
editorială. Va fi reluată această inițiativă?
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor şi Pădurilor
Soluţionarea problemelor semnalate în Raportul anual privind
activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016
Doamnă ministru,
Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016 menţionează la capitolul „Aplicarea legilor
fondului funciar” patru probleme neclarificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură referitoare la:
introducerea în fondul forestier şi amenajarea vegetaţiei forestiere aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare, scoaterea din gestiunea pădurarilor şi din fişele de arondare a cantoanelor silvice a terenurilor forestiere puse în
posesie şi pentru care proprietarii nu au încheiat contract de administrare/prestări servicii silvice odată cu punerea în posesie,
precum şi a terenurilor forestiere pentru care contractele de administrare/prestări servicii silvice au expirat sau au fost reziliate
din iniţiativa proprietarului sau ocolului silvic; administrarea/paza perdelelor forestiere de protecţie aparţinând altor proprietari
decât statul sau aflate în administrarea altor persoane juridice decât RNP; inadvertenţele legale privind asigurarea pazei
fondului forestier.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarea întrebare:
- Care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru soluţionarea fiecăreia dintre cele patru probleme menţionate în
Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
Domnule ministru,
Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016 menţionează ca problemă nesoluţionată,
„introducerea în fondul forestier şi amenajarea vegetaţiei forestiere aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare”.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este suprafaţa de vegetaţie forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare?
2. Care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru soluţionarea inter-instituţională a acestei probleme?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
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***
Adresată domnului Petre DAEA, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Cadrul legislativ naţional şi produsele de import cu dublu standard
Domnule ministru,
Cea mai mare parte a statelor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est au acordat o atenţie
deosebită scandalului european generat de calitatea diferită a produselor provenite, în special, pe calea importurilor, în care
marii producători aplică un dublu standard în ceea ce priveşte calitatea materiilor prime şi a proceselor specifice de fabricaţie,
în funcţie de piaţa pe care urmează să fie valorificat, ulterior, bunul respectiv. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât
acest dublu standard este mult mai prezent în sfera produselor alimentare, cu incidenţă directă asupra stării generale de
sănătate a populaţiei. Apreciez faptul că, faţă de această situaţie v-aţi poziţionat de îndată şi aţi anunţat constituirea unui aşanumit „colectiv de muncă” format din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, ai Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor şi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în vederea depistării situaţiilor de tipul
dublu standard în ceea ce priveşte produsele care provin din statele din Vestul Europei. Dacă în legătură cu apariţia unor
eventuale rezultate ale acestui „colectiv de muncă” al autorităţilor române încă nu avem nici un fel de indiciu că ele ar fi
apărut, merită remarcat că statele vecine (Bulgaria, Ungaria) au făcut paşi consistenţi pentru a demonstra şi stopa acest dublu
standard. Mai mult decât atât, cunoaşteţi foarte bine faptul că, în România, importurile de produse alimentare sunt de două
tipuri: oficiale, valorificate prin reţelele de retail (supermaketuri), respectiv, mai puţin oficiale, neînsoţite de certificate de
provenienţă sau de standarde de calitate, care sunt valorificate preponderent prin intermediul pieţelor agro-alimentare urbane.
Faţă de aceste practici, care impietează profund şi asupra competitivităţii producătorilor autohtoni, români, vă solicit, domnule
ministru, următoarele clarificări:
- de ce nu aţi cooptat în acest „colectiv de muncă” şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei din România, deoarece
această prezumată practică, nu este doar imorală, ci are incidenţe directe şi sigure asupra concurenţei loiale din piaţa
românescă? Faţă de acest aspect, pot fi aduse nenumărate argumente clare, cu privire la dispariţia unor ramuri ale
economiei agro-alimentare româneşti, ca urmare a unor practici neconcurenţiale.
- care este termenul la care anticipaţi că grupul de lucru va putea face publice primele constatări şi va propune primele
măsuri, în situaţia în care realitatea din piaţă va confirma practicile pe care le bănuim cu toţii, dar pe care, însă, încă nu
le-am demonstrat?
- în calitatea dumneavoastră de ministru, cu o îndelungată experienţă profesională, nu consideraţi că eventualele practici
ale dublului standard sunt chiar permise şi stimulate de legislaţia naţională, românească? Din primele mele analize,
legislaţia românească reprezintă chiar o invitaţie de nerefuzat pentru cei care doresc să valorifice pe piaţa românească
bunuri de calitate inferioară. Ce intenţionaţi să faceţi din acest punct de vedere, deoarece legislaţia comunitară permite
introducerea de standarde de calitate pentru produsele valorificate în piaţă, fără ca aceasta să reprezinte o îngrădire a
libertăţii de circulaţie a bunurilor şi seviciilor?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale
Drepturi salariale pentru cadre didactice şi personal auxiliardin învăţământul preuniversitar
Domnule ministru,
Deşi instanţele de judecată din România s-au pronunţat în nenumărate rânduri în favoarea angajaţilor din învăţământ şi
au emis decizii definitive, vă aduc la cunoştinţă faptul că, numai la nivelul Judeţului Suceava, sute de cadre didactice din
învăţământul preuniversitar încă mai aşteaptă recuperarea unor drepturi salariale sau de altă natură, pentru care statul român
întârzie să stingă obligaţiile de plată. De asemenea, potrivit unor acte normative emise de Guvernul României în anul 2016, s-
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au creat mai multe distorsiuni în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi nedidactic din învăţământul
preuniversitar, care persistă chiar şi în noul proiect legislativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În
Programul de guvernare asumat de Guvernul Grindeanu se preciza că învăţământul reprezintă o prioritate a actului de
guvernare, iar această prioritizare se va reflecta, în primul rând, într-o finanţare superioară, faţă de anii precedenţi. Văzând că
atitudinea şi comportamentul Guvernului este chiar împotriva propriilor principii enunţate în programul de guvernare, vă rog
să-mi permiteţi, domnule ministru, să vă solicit următoarele clarificări:
- câte cadre didactice din România sunt în continuare îndreptăţite să primească sume de bani, ca urmare a pronunţării
unor decizii definitive a instanţelor de judecată? Care este cuantumul total al sumelor ce ar trebui plătite urgent către
aceste persoane? Care este situaţia la nivelul Judeţului Suceava, cunoscându-se faptul că la finalul anului 2016 cifra
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care avea de recuperat bani se ridica la peste şapte mii de
persoane?
- în condiţiile în care prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nu s-au alocat distinct sume pentru acoperirea
acestor datorii ale statului român faţă de angajaţii din învăţământ, cum anticipaţi să onoraţi deciziile instanţelor de
judecată, care sunt definitive şi obligatorii? Vă aduc la cunoştinţă că în multe situaţii s-au deschis proceduri de
executare silită faţă de unităţile de învăţământ.
- cum intenţionaţi să eliminaţi disfuncţiile majore din salarizarea personalului din învăţământ, atâta vreme cât această
categorie socio-profesională, poate cea mai importantă pentru viitorul României, este plasată în coada priorităţilor, pe
baza unor coeficienţi slabi, neatractivi pentru resursa umană superior calificată? Mai mult, deşi salariile propuse sunt
cel puţin la fel de slabe, se adâncesc inechităţile şi discriminările din salarizarea personalului angrenat în sistemul de
învăţământ.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
 Interpelări

Adresată: doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
De către: Viorica Cherecheș, deputat
Obiectul interpelării: Remunerarea funcţionarilor din cadrul ANAF cu atribuţii de control sau executare silită a creanţelor
bugetare
Stimată doamnă ministru,
La audienţele susţinute la sediul Cabinetului parlamentar din Baia Mare mi-a fost solicitată de către Sindicatul
Funcţionarilor din Finanţele Publice Maramureş care face parte din Federaţia Sindicală din Finanţe “SEDLEX”, introducerea
unui amendament la noua Lege a salarizării personalului bugetar prin modificarea art. 1, alin. 1 din Capitolul I lit. B (Anexa
nr. VIII) – Reglementări specifice funcţionarilor publici, în următorul sens:
Art. 1 (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15 % din salariul de bază,
de acest spor beneficiind şi funcţionarii cu atribuţii de control sau executare silită a creanţelor bugetare.
Forma actuală a acestui articol este:
Art. 1. – (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul
de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se
stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor
publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau,
după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
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În forma actuală, textul de lege transmite doar posibilitatea acordării unui spor, fără a certifica acordarea acestuia
ulterior. Ţinând cont de complexitatea muncii şi situaţiile în care funcţionarii din cadrul ANAF îşi desfăşoară activitatea de
control, ar trebui să fie remuneraţi conform principului importanţei sociale a muncii şi a principiului egalităţii prin asigurarea
de salarii de bază egale pentru acelaşi volum şi aceeaşi valoare a muncii. Riscul şi presiunea resimţite în momentul
comunicării deciziilor, care prin natura lor afectează contribuabilul, deplasarea în zonele unde există pericolul unor agresiuni
fizice, contribuţia efectivă şi nemijlocită la realizarea Bugetului de stat şi a Bugetelor de asigurări sociale sunt argumente care
vin în sprijinul acestui demers. Mai mult exercitarea atribuţiilor presupune deplasarea în mod constant cu mijloace de transport
proprii la sediul contribuabililor, decontarea acestor cheltuieli lăsând mult de dorit în sensul că nu sunt acoperite niciodată
intregral.
Retribuirea corespunzătoare ar reduce şi riscurile de integritate, refuzarea multitudinii de oferte şi tentaţii care apar în
exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Am convingerea că Ministerul Muncii şi Justiției Sociale va lua în calcul propunerea unor modificări legislative care
să reglementeze situaţia semnalată de membrii Sindicatului Funcţionarilor din Finanţele Publice Maramureş.
Solicit răspuns în scris.
***
Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, prim-ministru;
doamnei Sevil Shhaideh, Viceprim-ministru şi Ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene;
domnului Pavel Năstase, Ministrul Educaţiei Naționale.
De către: Raluca Turcan, deputat PNL
Obiectul interpelării: Situaţia privind incidentul prăbuşirii tavanului de la şcoala 141 „Ion I.C. Brătianu” din Bucureşti,
sectorul 5.
Stimate domnule premier,
Stimaţi miniștri,
În data de 25 mai tavanul de beton al școlii 141 s-a prăbușit punând viața elevilor în pericol. 72 de elevi care învață în
acea școală ar fi putut fi victimele unei tragedii cumplite. Şcoala se află în administrarea Consiliului Local sector 5, Primăria
Capitalei, prin Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Educaţionale în Bucureşti, care a reabilitat doar sala de sport, conform
autorizaţiei nr. 145-A/12.03.2009.
Ani de zile şcoala nu a fost renovată, abia în această vară urmând să intre în procesul de reabilitare care trebuia
finalizat în anul 2008, însă termenul a fost prelungit nejustificat.
În acest context vă adresez următoarele întrebări:
1. Care sunt măsurile luate deja pentru a vă asigura că astfel de evenimente nu se vor mai repeta?
2. Câte dintre aceste școli, în situație de reabilitare, au primit fonduri de la Guvernul României în ultimul an?
3. Câte şcoli din România, aflate în activiate, nu dețin autorizație ISU și câte au intrat într-un program de reabilitare și au
primit fondurile necesare până în acest moment?
Solicit răspuns în scris.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
 Declarații politice
Şi nepăsarea poate ucide
Realitatea din România de astăzi – la fiecare 30 de secunde este lovită o femeie. Realitatea din România de astăzi –
anual peste 200 de femei mor din cauza agresiunilor domestice. Realitatea din România de astăzi – 1 din 4 femei din ţară a fost
agresată fizic sau sexual de partenerul său cel puţin o dată în viaţă, iar 70% dintre aceste cazuri nu au fost rezolvate. Realitatea
din România de astăzi – 15.933 de victime ale infracţiunilor de lovire şi alte violenţe în familie în 2015. Realitatea din
România de astăzi – nu vorbim despre acest fenomen amplu, complex, înspăimântător, sperând că putem să trecem cu vederea
agresiunea, hărțuirea, chiar omorârea femeilor, victime ale violenței domestice și nu numai. La sfârşitul anului 2016 Ministerul
de Finanţe a respins aprobarea Programelor de Interes Național în domeniul violenței în familie și egalității de șanse. Motivul:
lipsa resurselor financiare. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România la achitarea sumei de 9800
euro, daune morale, către Angelica Bălșan, o femeie din Petroșani, care a reclamat că, în pofida numeroaselor sale plângeri,
autoritățile române nu au protejat-o împotriva violențelor soțului său și nu l-au făcut pe acesta să răspundă pentru faptele sale.
Angelica Bălşan a fost agresată de opt ori de către soțul ei și a suferit lovituri despre care documentele medicale arată că
necesită între două și zece zile de îngrijiri medicale. În perioada 2007-2008, doamna a cerut ajutor, apelând la numărul de
urgență al Poliției, a solicitat protecție și a înaintat oficial plângere penală împotriva soțului ei. Instanțele au apreciat că ea ar fi
provocat respectivele violențe domestice și că acestea nu sunt suficient de grave pentru a fi supuse prevederilor Dreptului
penal. În privința a trei incidente petrecute în 2007, Tribunalul a decis definitiv să îl achite pe soț, iar pentru alte cinci agresiuni
petrecute în 2008, Parchetul a decis să nu îl pună sub acuzare pe bărbat. Curtea Europeană a Drepturilor omului a apreciat că
violențele fizice la care a fost supusă femeia în mai multe rânduri de către soț și rănile care i-au fost produse, așa cum rezultă
din rapoartele medicale și ale Poliției, aveau nivelul de gravitate necesar aplicării articolului 3 al Convenției Europene a
Drepturilor Omului. CEDO a concluzionat că violența domestică este tolerată în România și este percepută drept normală de
către majoritatea oamenilor, că opinia publică nu este suficient de informată în legătură cu cadrul juridic care există în
România în ceea ce privește eliminarea discriminării față de femei și că femeile însele nu își cunosc drepturile. Astfel, în
temeiul art. 41 din Convenția Europeană, CEDO a condamnat România la plata de 9800 euro, daune morale. Oare suma
acoperă suferința doamnei Angelica Bălșan şi ai celor patru copii? Oare există o sumă suficientă pentru a acoperi gravele
suferințe fizice și psihice prin care trec femeile și copiii agresați? În nici un caz. Pornind de la situația realității de astăzi în
domeniul violenței domestice, am inițiat organizarea unei Conferințe internaționale împreună cu Uniunea Interparlamentară şi
ONG-uri cu vastă experiență în domeniul reducerii şi eliminării violenţei împotriva femeilor, în data de 12-14 iunie la Camera
Deputaților. Am convingerea că doar vorbind despre existenţa fenomenelor de agresiune, culegând experiențele pozitive ale
cadrului legislativ funcționabil pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, doar prin punerea în practică a prevederilor
Convenției de la Istanbul, vom putea acționa pentru reducerea și pentru eliminarea pe termen mediu a violenţei împotriva
femeilor. Organizaţia de femei a UDMR, începând cu 8.03.2017. a demarat o amplă campanie de conştientizare a fenomenului
de violenţă împotriva femeilor prin care facilitează dialogul social despre mijloacele şi modalităţile de prevenire, de reducere a
acestui fenomen şi solicită un comportament activ de la fiecare membru al societăţii pentru reducerea şi eliminarea violenţei,
afirmând că “Problema ei este problema noastră.” Vă invit, stimați colegi parlamentari, să participați la conferinţă, și să vă
asumați un rol activ în regiunile pe care le reprezentați în Parlament de a reduce acest fenomen inuman existent, inacceptabil
pentru o societate democratică, pentru o țară membră a Uniunii Europene, cum este România. Să nu uităm realitatea de astăzi
din România – nu există programe de interes naţional în domeniul violenţei împotriva femeilor! Să nu uităm realitatea de
astăzi din România – nu este armonizată legislaţia cu privire la prevederile Convenţiei de la Istanbul! Să nu uităm realitatea de
astăzi din România – 7 judeţe ale ţării fără nici un adăpost pentru victimele violenţei în familie. Să nu uităm realitatea de astăzi
din România – la fiecare 30 de secunde este lovită o femeie!
Deputat
Biró Rozália Ibolya
***
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Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Județului Mureș;
Funcţionarea Liceului romano-catolic din Tg. Mureş.
Pe aceste obiective am adresat o întrebare şi în scris domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale. Revin cu
această întrebare, deoarece situaţia cu care ne confruntăm la Tg.Mureş şi în întreg judeţul Mureş se agravează pe zi ce trece.
Stimate domnule ministru!
Atât Constituţia, cât şi Legea Educației Naționale asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate
nivelurile și formele de învățământ fără nici o formă de discriminare. Tot potrivit prevederilor legale trebuie asigurat egalitatea
de șanse.
Aceste drepturi și principii sunt încălcate de către ISJ Mureș, care în planul de școlarizare pentru anul școlar 20172018 nu asigură locuri suficiente în cazul elevilor care termină clasa a VIII-a la secţia maghiară. Pentru 1.653 de elevi sunt
planificate doar 1.400 de locuri, deci un minus de 253 de locuri.
Nu putem omite nici faptul că în acelaşi timp ISJ Mureş la secţia română propune cu 132 de locuri mai multe, decât
sunt necesare pentru cei 3060 de elevi care termină ciclul.
Domnule ministru!
Programul de guvernare pe care l-aţi asumat odată cu investire în funcţie propune aplicarea legii educaţiei privind
învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, totodată programul de guvernare propune şi sprijinirea şcolilor confesionale.
Punerea în practică a acestor principii ar însemna normalitate.
La Tg. Mureş în schimb acest principii sunt încălcate, ba mai mult călcate cu piciorul, chiar de ISJ Mureş, care nu
numai că a propus cifre de şcolarizare discriminatorii, dar odată cu interdicţia de a şcolariza elevi în clasele începătoare de
ciclu la Liceul romano-catolic a blocat tot sistemul. În momentul de faţă Tg. Mureşul nu are reţea de şcolarizare!
Mâine se aude ultimul clopoţel pentru elevii din clasa a VIII-a, şi începe sesiunea de examene. Fără reţea de
şcolarizare unde, şi în ce condiţii legale se pot înscrie elevii acestui ciclu?
Cum doriți să asigurați egalitatea de șanse a elevilor în cauză?
Şi până când toleraţi să joace ISJ Mureş cu soarta copiilor?
Deputat
Biró Zsolt-István
***
Declaraţie politică
Acum 450 de ani în sâmbăta dinaintea duminicii de rusalii secui se adunaseră la Şumuleu Ciuc pentru a mulţumii
Sfîntei Fecioare Maria că i-a ajutat în lupta lor pentru menţinerea religiei strămoşeşti. De atunci an de an pelerinajul
credincioşilor se repetă. Acum aproape 70 de ani când episcopul Márton Áron se lupta pentru menţinerea şcolilor bisericeşti şi
se îndrepta către locul de pelerinaj se zvonea că va fi arestat. Atunci 7-8 mii de ceangăi l-au împrejmuit împiedicând astfel
arestarea lui, însă cu puţin timp după acest episod episcopul a fost totuşi arestat şi condamnat la ani buni de închisoare. În
februarie 1948 papa Pius al XII acordă bisericii din Şumuleu rangul de catedrala minor, iar în primăvara aceluiaşi an au fost
desfiinţate toate şcolile bisericeşti şi naţionalizate clădirile în care funcţionau. Aşa procedau comuniştii. Dar astăzi? Duminica
trecută sute de mii de credincioşi se rugau: „Păstrează-ne, Doamne, în credinţa strămoşilor noştri.” Însă un funcţionar de la
Alba Iulia, oraşul în care în 1009 a fost înfiinţat şi funcţionează şi acum primul episcopat de pe teritoriul României de astăzi,
respinge un proiect, cică, pentru că nu i-a fost ataşat actul doveditor al existenţei bisericii catolice; la Târgu Mureş un procuror
vrea să desfiinţeze un liceu catolic abia reînfiinţat; tot aici prefectul dispune înlăturarea inscripţiilor bilingve ale străzilor; iar
cu 2 zile înainte de Rusalii pe un post naţional de televiziune se întreabă cineva de ce ar trebui să se comunice cu pacienţii în
limba lor maternă. Păi stimaţi concetăţeni cu frica lui Dumnezeu pentru că la 50 de zile de la învierea lui Hristos Sfântul Duh a
coborât asupra apostolilor şi i-a înzestrat cu puterea de a vorbii în limbi pe care nu le cunoşteau până atunci, pentru a comunica
cu fiecare popor în limba lui maternă.
Deputat
Márton Árpád-Francisc
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 Întrebări

Adresată: domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Suplimentarea bugetului Unității de Primire Urgențe
a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf Apostol Andrei” Constanța
Domnule ministru, doresc să vă aduc la cunoștință situația cu care se confruntă la ora actuală Unitatea de Primire
Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf Apostol Andrei” Constanța. Unitatea sus-amintită este singura structură
care asigură asistența medicală de urgență pentru un număr de 769.768 locuitori ai județului Constanța. În același timp asigură
asistență medicală și pacienților transferați din județele limitrofe (Tulcea, Ialomița, Călărași), respectiv și turiștilor români și
străini sosiți pe litoral în perioada sezonului estival, fapt ce determină valori mari și impredictibile atât ale numărului de
pacienți, cât și ale costurilor aferente.
Nu în ultimul rând trebuie menționat că, bugetul aprobat pentru anul 2017 pentru UPU Constanța este mai mic cu
aproximativ 40% față de anul 2016, care este subdimensionat, nerealist și în discordanță cu necesitățile unității, și poate avea
repercusiuni grave asupra calității actului medical și a stării de sănătate a pacienților.
Domnule ministru, în calitate de deputat de Constanța consider că situația prezentată mai sus reprezintă o reală
problemă ce nu mai poate suferi amânare. Ca atare solicit urgentarea suplimentării bugetului alocat UPU Constanța prin
suplimentarea acestuia cel puțin la nivelul execuției bugetare a anului 2016.
Anexez adresele înaintate de Consiliul Județean Constanța din care reiese situația dificilă a UPU Constanța.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Antal István – János
***
Adresată: domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale
Fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată
în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
Stimate domnule ministru,
Legea nr. 226 din 29 noiembrie 2011 reglementează reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active
care au intrat în armată sau în comandamentele și unitățile de grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 și care au fost
îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.
Îndepărtarea abuzivă a cadrelor militare au continuat până la revoluția din decembrie 1989, pe motive abuzive (de ex.
că au rude în străinătate până la gradul IV inclusiv), însă acestea nu sunt reglementate în legea sus menționate deoarece se află
în situații juridice diferite determinate de momentul intrării acestora în armată, sens în care se impune aplicarea unui regim
juridic diferit.
Domnule ministru, în vederea fundamentării unor amendamente sau inițiative legislative, vă rog să îmi puneți
la dispoziție o listă cu numărul cadrelor militare active care au intrat în armată sau în comandamentele și unitățile de
grăniceri după 30 decembrie 1947 (schimbarea regimului politic și a formei de guvernământ) și care au fost
îndepărtate abuziv în perioada 1 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989 pentru următoarele motive:
a) convingerile moral-politice şi religioase ale cadrului militar ori apartenenţa politică a soţiei
sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv; statutul social rezultat din ocupaţia soţiei cadrului militar sau
a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;
b) starea materială a cadrului militar, a soţiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;
c) existenţa în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv;
d) deţinerea de către rudele cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor funcţii
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importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist;
e) existenţa unor rude ale cadrului militar sau ale soţiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost
condamnate sau arestate;
f) efectuarea de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte ţări decât Uniunea Sovietică;
g) refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist Român;
h) atitudini sau manifestări considerate ostile regimului comunist;
i) considerente etnice.
j) persoanele care au trecut în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de
Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Apjok Norbert
***
Adresată: domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Risipa de alimente
Stimate domnule ministru,
În România, 76 de kilograme de mâncare pe cap de locuitor sunt aruncate la gunoi în fiecare an. Suntem codași în
Uniunea Europeană în această privință. Se aruncă la gunoi o treime din mâncarea întregii populații.. În acest caz trebuie avute
în vede nu doar alimentele din gospodării pentru că risipa se produce în fiecare etapă, de la producție și până ce alimentul
ajunge la consumator. În primul rând, acest fenomen are efecte devastatoare asupra mediului. În al doilea rând, de multe ori se
constată că termenul de valabilitate al alimentelor aruncate nu a expirat. Cu aceste alimente și cu ajutorul organizațiilor
nonguvernamentale s-ar putea diminua – chiar dacă nu elimina – numărul persoanelor nevoiașe din România care nu au
suficientă hrană.
Tocmai de aceea este foarte important ca fiecare actor de putere să facă tot posibilul în scopul diminuării risipei
alimentare. Cel mai important rol în găsirea unor soluții are Ministerul Agriculturii,
De aceea vă adresez următoarele întrebări:
1. De ce nu au fost elaborate și aprobate până acum normele de punere în aplicare ale Legii 217/2016 privind
diminuarea risipei alimentare?
2. Când dorește Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să elaboreze aceste norme?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Magyar Loránd-Bálint
***
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Grupul parlamentar
al Uniunii Salvați România
 Declarație politică
Domeniu: egalitate de șanse
Stimate colege, stimați colegi,
Vin în fața dumneavoastră astăzi să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație.
Vă rog să închideți ochii și să vă gândiți la partenera sau partenerul dumneavoastră, la soția sau soțul dumneavoastră.
Vă rog să încercați să vă dați seama cum v-ați simți dacă nu ați putea să vă manifestați afecțiunea pentru persoana respectivă.
Dacă nu ați putea să o îngrijiți sau să fiți îngrijit, în eventualitatea unei suferințe. Dacă munca dumneavoastră și bunurile pe
care le achiziționați împreună nu ar putea fi împărtășite, dacă nu ați putea să realizați ceva în doi, să vă clădiți un cămin etc.
Dacă legile țării în care locuiți și munciți, dacă țara dumneavoastră v-ar lua taxe și impozite, v-ar cere să vă respectați
obligațiile, dar nu v-ar recunoaște drepturile.
În această situație se află, conform recensământului din 2011, minimum 800.000 de români. Evident, numărul acestora
este mult mai mare acum, 6 ani mai târziu; în plus, știm că nu toți cetățenii României au participat la recensământ și nu toți
respondenții au acceptat să-și declare statutul marital în acel moment.
În calitate de Președintă a Comisiei pentru egalitate de șanse, de deputată şi om, vă amintesc că ȘI față de acești
conaționali avem o datorie ca parlamentari. De noi depinde să ne asigurăm că statul român le creează condițiile legale pentru a
se bucura de drepturile garantate de Constituție, legea supremă într-o țară democratică. De noi depinde să ne asigurăm că
acești oameni nu sunt discriminați în niciun domeniu, conform tratatelor internaționale la care România a aderat și conform
statutului de stat membru al Uniunii Europene.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem cu toată sinceritatea că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI nu
sunt respectate în țara noastră, iar persoanele din această comunitate nu beneficiază de protecție nici măcar împotriva
discursurilor de incitare la ură și a violenței homofobe. Vă mărturisesc că am constatat cu regret că nici în Parlamentul
României persoanele LGBTI nu se bucură de același respect ca persoanele heterosexuale.
Este regretabil că atunci când vorbim despre familie, despre valori tradiționale uităm că singurele lucruri care nu ar
trebui să lipsească dintr-o relație sunt respectul și dragostea – nimic altceva. Uităm că ar trebui să sprijinim relațiile construite
pe aceste fundamente, indiferent de genul sau de orientarea partenerilor – mai mult, avem responsabilitatea legală să facem
asta. Cu atât mai mult cu cât realitatea este cruntă: cote alarmante ale violenței domestice, risc de sărăcie și de abandon școlar
crescute, sute de mii de copii cu părinți plecați în străinătate, mii de copii abandonați, copii care fac copii etc. Iată adevăratele
probleme ale familiei care ar trebui să ne preocupe, și nu ce orientare sau comportament intim să aibă cetățenii.
Iubesc libertatea - pentru asta lupt și voi continua să votez în consecință. Respect dreptul la iubire - fiecare e liber să
iubească pe cine dorește, când dorește și cum dorește. Respect mamele și tații care-și cresc singuri sau în cuplu copiii, respect
femeile și bărbații care se dezvoltă și se împlinesc fără să se căsătorească, respect cuplurile care aleg să nu se căsătorească, dar
trăiesc fericiți împreună. La fel, respect cuplurile care nu au posibilitatea să se căsătorească, dar se iubesc și fără acte. Respect
persoanele care includ în familia lor rude îndepărtate, prieteni, vecini, chiar animale de companie. Dincolo de forma de
organizare, de numărul membrilor ei, de orice alt criteriu, o familie se bazează pe iubire, respect, înțelegere și grijă pentru
celălalt.
Sper că vom găsi împreună înțelepciunea și pârghiile să ne asigurăm că dragostea învinge ura. Pentru că loveislove suntem cu toții oameni, suntem cetățeni, suntem în 2017 în Europa, leagănul democrației și al drepturilor omului. Vă
mulțumesc.
Deputat
Oana-Mioara Bîzgan-Gayral
***
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 Interpelări
Adresată: doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor
De către: Adrian Octavian Dohotaru, deputat
Obiectul interpelării: Păduri recreaționale, nu de exploatare
Stimată doamnă ministru Adriana Petcu, tăierile de copaci la sute de metri de marile orașe ale României, chiar și
autorizate de Ocoalele Silvice, sunt parte a unor politici publice catastrofale de mediu.
Stau lângă pădure în cartierul Mănăștur, cel mai mare al Clujului, lipsit de spații publice. La plimbarea periodică prin
pădure am fost intrigat, alături de sute de alți clujeni care auzeau din balcon drujbele, că se taie atât de aproape de oraș.
În acest sens, normele metodologice de aplicare a Codului Silvic trebuie să prevadă scoaterea din exploatare a
pădurilor la o distanță de 10-20 de km de zonele urbane și să le redea publicului ca spații pentru recreație, sport, meditație și
socializare.
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.
***
Adresată: domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
De către: Ilie Dan Barna și Cătălin Drulă, deputați
Obiectul interpelării: Situația lotului III din autostrada Sibiu-Orăștie și a defrișărilor ilegale a pădurilor seculare de fagi de pe
versantul dealului Bucium, zona satul Aciliu
Domnule ministru Alexandru Răzvan Cuc,
Lotul III din autostrada Sibiu-Orăștie este în permanent risc de alunecare în zona dealului Bucium, de lângă localitatea
Aciliu. Zona pe care este construit coridorul respectiv se află, după cum cu siguranță cunoașteți, într-o zonă de instabilitate
istorică a solului, fapt ce amenință atât o axă majoră de comunicație cu importanță strategică pentru Uniunea Europeană,
coridorul IV, dar și comunitatea locală din localitatea Aciliu.
Această alunecare de teren este agravată și prin tăierea abuzivă de către Ocolul Silvic Valea Frumoasei aflat în
subordinea Primăriei Săliște, a pădurilor seculare de fagi de pe versantul dealului Bucium, dinspre satul Aciliu, în chiar aria
căii rutiere menționate.
Această exploatare este una ilegală, întrucât încalcă flagrant prevederile „Normelor tehnice pentru amenajarea
pădurilor” aprobate prin Ordinul nr. 1672 din 07.11.2000 care prevăd în anexa 1 referitoare la condițiile de încadrare a
vegetației forestiere în grupe, subgrupe și categorii funcționale că vor fi încadrate în subgrupa 1.2. „Păduri cu funcții de
protecție a solului“ următoarele:
- 1.2.a. „Păduri situate pe stâncării, grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime cu alunecări active precum și pe
terenuri cu pante mari (TII)“, respectiv „arboretele situate pe terenuri cu înclinare mai mare sau egală cu 30 de grade pe
substrat de fliș (facies marnos, marno-argilos, și argilos), nisipuri, pietriș și loess”
-1.2.b. „Pădurile din zone cu relief accidentat limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale
(TII)“, unde vor fi încadrate „parcelele limitrofe obiectivului protejat, situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 20 de grade
și cu pericol de alunecare“
1.2.d. Pădurile din jurul construcțiilor hidrotehnice situate în zone cu teren accidentat sau cu pericol de eroziune și
alunecare (TII) unde „se delimitează benzi cu lățimi de 200 m în funcție de pericolul de eroziune și alunecare”.
Pădurea de pe Dealul Bucium, care este exploatată în momentul de față este situată pe o pantă mult peste limita de 30
de grade prevăzută în OM 1672/2000, pe un teren alunecător, cu eroziuni profunde, cu substrat de nisipuri și argile. Conform
acestor caracteristici, exploatările silvice în acel sector ar trebui să înceteze fiind explicit interzise de normele sus menționate.
Mai mult decât atât, exploatările sunt înfăptuite fără respectarea prevederilor legale de exploatare, prin construcția
unor „drumuri de taf” pe versant, ce rup stabilitatea versantului și vor determina intensificarea alunecărilor de teren ce pun în
pericol viața cetățenilor și duc la mari pagube materiale prin afectarea A1, coridor de importanță deosebită. Construirea unui
astfel de drum de acces încalcă prevederile OM 1540 din 3 iunie 2011 care aprobă Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos în care se prevede la ART 14 (3)
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„Drumurile de scos-apropiat se pot realiza şi pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.” După cum am mai menționat, panta
versantului este cu mult peste 30 de grade.
În spiritul cooperării inter-instituționale și urmare a unor solicitări pe care le-am primit de la cetățenii din
circumscripție, care mi-au semnalat și ei ilegalitățile menționate mai sus, vă solicit stimate domnule ministru clarificări privind
poziția ministerului pe care il coordonați asupra:
1.
Defrișărilor care se efectuează în mod ilegal în zona limitrofă autostrăzii.
2.
Impactului pe care aceste defrișări îl au asupra coridorului de autostradă, în condițiile în care aceasta a fost
construită pe o zonă afectată de alunecări de teren, acestea sunt deja active iar respectivele defrișări au loc exact în acea zonă.
3.
Măsurilor avute în vedere pentru prevenirea și remedierea eventualelor pagube materiale ce foarte probabil vor
fi generate în urma continuării defrișărilor și accentuării alunecărilor de teren.
Vă solicităm aceste clarificări având în vedere calitatea institutiei pe care o reprezentati de garant și responsabil
asupra siguranței și integrității infrastructurii rutiere naționale.
Aştept răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor
De către: Ilie Dan Barna, deputat
Obiectul interpelării: Situația lotului III din autostrada Sibiu-Orăștie și a defrișărilor ilegale a pădurilor seculare de fagi de pe
versantul dealului Bucium, zona satul Aciliu
Doamnă ministru Adriana Petcu,
Lotul III din autostrada Sibiu-Orăștie este în permanent risc de alunecare în zona dealului Bucium, de lângă localitatea
Aciliu. Zona pe care este construit coridorul respectiv se află, după cum cu siguranță cunoașteți, într-o zonă de instabilitate
istorică a solului, fapt ce amenință atât o axă majoră de comunicație cu importanță strategică pentru Uniunea Europeană,
coridorul IV, dar și comunitatea locală din localitatea Aciliu.
Această alunecare de teren este agravată și prin tăierea abuzivă de către Ocolul Silvic Valea Frumoasei aflat în
subordinea Primăriei Săliște, a pădurilor seculare de fagi de pe versantul dealului Bucium, dinspre satul Aciliu, în chiar aria
căii rutiere menționate.
Această exploatare este una ilegală, întrucât încalcă flagrant prevederile „Normelor tehnice pentru amenajarea
pădurilor” aprobate prin Ordinul nr. 1672 din 07.11.2000 care prevăd în anexa 1 referitoare la condițiile de încadrare a
vegetației forestiere în grupe, subgrupe și categorii funcționale că vor fi încadrate în subgrupa
- 1.2. „Păduri cu funcții de protecție a solului“ următoarele:
- 1.2.a. „Păduri situate pe stâncării, grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime cu alunecări active precum și pe
terenuri cu pante mari (TII)“, respectiv „arboretele situate pe terenuri cu înclinare mai mare sau egală cu 30 de grade pe
substrat de fliș (facies marnos, marno-argilos, și argilos), nisipuri, pietriș și loess”
-1.2.b. „Pădurile din zone cu relief accidentat limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale
(TII)“, unde vor fi încadrate „parcelele limitrofe obiectivului protejat, situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 20 de grade
și cu pericol de alunecare“
1.2.d. Pădurile din jurul construcțiilor hidrotehnice situate în zone cu teren accidentat sau cu pericol de eroziune și
alunecare (TII) unde „se delimitează benzi cu lățimi de 200 m în funcție de pericolul de eroziune și alunecare”.
Pădurea de pe Dealul Bucium, care este exploatată în momentul de față este situată pe o pantă mult peste limita de 30
de grade prevăzută în OM 1672/2000, pe un teren alunecător, cu eroziuni profunde, cu substrat de nisipuri și argile. Conform
acestor caracteristici, exploatările silvice în acel sector ar trebui să înceteze fiind explicit interzise de normele sus menționate.
Mai mult decât atât, exploatările sunt înfăptuite fără respectarea prevederilor legale de exploatare, prin construcția
unor „drumuri de taf” pe versant, ce rup stabilitatea versantului și vor determina intensificarea alunecărilor de teren ce pun în
pericol viața cetățenilor și duc la mari pagube materiale prin afectarea A1, coridor de importanță deosebită. Construirea unui
astfel de drum de acces încalcă prevederile OM 1540 din 3 iunie 2011 care aprobă Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos în care se prevede la ART 14 (3)
„Drumurile de scos-apropiat se pot realiza şi pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.” După cum am mai menționat, panta
versantului este cu mult peste 30 de grade.
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În spiritul cooperării inter-instituționale și urmare a unor solicitări pe care le-am primit de la cetățenii din
circumscripție, care mi-au semnalat și ei ilegalitățile menționate mai sus, vă solicit stimată doamnă ministru clarificări privind
poziția ministerului pe care il coordonați asupra:
4.
Defrișărilor care se efectuează în mod ilegal în zona limitrofă autostrăzii.
5.
Impactului asupra fondului forestier a modului de realizare a defrișărilor din perspectiva încălcării nomelor
legale sus menționate.
6.
Măsurilor avute în vedere pentru prevenirea și remedierea pagube materiale ce foarte probabil vor fi generate
în urma continuării defrișărilor și accentuării alunecărilor de teren.
Vă solicităm aceste clarificări având în vedere calitatea instituției pe care o reprezentați de garant și responsabil asupra
protejării fondului forestier național și asupra monitorizări proiectelor de defrișări cu impact asupra mediului ambiant sau
insfrastructurii rutiere, cum este cazul de față.
Aştept răspuns scris.
***
Adresată: doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
De către: Ilie Dan Barna, deputat
Obiectul interpelării: Situația lotului III din autostrada Sibiu-Orăștie și a defrișărilor ilegale a pădurilor seculare de fagi de pe
versantul dealului Bucium, zona satul Aciliu
Doamnă ministru Graţiela Leocadia Gavrilescu,
Lotul III din autostrada Sibiu-Orăștie este în permanent risc de alunecare în zona dealului Bucium, de lângă localitatea
Aciliu. Zona pe care este construit coridorul respectiv se află, după cum cu siguranță cunoașteți, într-o zonă de instabilitate
istorică a solului, fapt ce amenință atât o axă majoră de comunicație cu importanță strategică pentru Uniunea Europeană,
coridorul IV, dar și comunitatea locală din localitatea Aciliu.
Această alunecare de teren este agravată și prin tăierea abuzivă de către Ocolul Silvic Valea Frumoasei aflat în
subordinea Primăriei Săliște, a pădurilor seculare de fagi de pe versantul dealului Bucium, dinspre satul Aciliu, în chiar aria
căii rutiere menționate.
Această exploatare este una ilegală, întrucât încalcă flagrant prevederile „Normelor tehnice pentru amenajarea
pădurilor” aprobate prin Ordinul nr. 1672 din 07.11.2000 care prevăd în anexa 1 referitoare la condițiile de încadrare a
vegetației forestiere în grupe, subgrupe și categorii funcționale că vor fi încadrate în subgrupa 1.2. „Păduri cu funcții de
protecție a solului“ următoarele:
- 1.2.a. „Păduri situate pe stâncării, grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime cu alunecări active precum și pe
terenuri cu pante mari (TII)“, respectiv „arboretele situate pe terenuri cu înclinare mai mare sau egală cu 30 de grade pe
substrat de fliș (facies marnos, marno-argilos, și argilos), nisipuri, pietriș și loess”
-1.2.b. „Pădurile din zone cu relief accidentat limitrofe drumurilor publice de interes deosebit și căilor ferate normale
(TII)“, unde vor fi încadrate „parcelele limitrofe obiectivului protejat, situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 20 de grade
și cu pericol de alunecare“
1.2.d. Pădurile din jurul construcțiilor hidrotehnice situate în zone cu teren accidentat sau cu pericol de eroziune și
alunecare (TII) unde „se delimitează benzi cu lățimi de 200 m în funcție de pericolul de eroziune și alunecare”.
Pădurea de pe Dealul Bucium, care este exploatată în momentul de față este situată pe o pantă mult peste limita de 30
de grade prevăzută în OM 1672/2000, pe un teren alunecător, cu eroziuni profunde, cu substrat de nisipuri și argile. Conform
acestor caracteristici, exploatările silvice în acel sector ar trebui să înceteze fiind explicit interzise de normele sus menționate.
Mai mult decât atât, exploatările sunt înfăptuite fără respectarea prevederilor legale de exploatare, prin construcția
unor „drumuri de taf” pe versant, ce rup stabilitatea versantului și vor determina intensificarea alunecărilor de teren ce pun în
pericol viața cetățenilor și duc la mari pagube materiale prin afectarea A1, coridor de importanță deosebită. Construirea unui
astfel de drum de acces încalcă prevederile OM 1540 din 3 iunie 2011 care aprobă Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos în care se prevede la ART 14 (3)
„Drumurile de scos-apropiat se pot realiza şi pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.” După cum am mai menționat, panta
versantului este cu mult peste 30 de grade.
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În spiritul cooperării inter-instituționale și urmare a unor solicitări pe care le-am primit de la cetățenii din
circumscripție, care mi-au semnalat și ei ilegalitățile menționate mai sus, vă solicit stimată doamnă ministru clarificări privind
poziția ministerului pe care il coordonați asupra:
1.
Defrișărilor care se efectuează în mod ilegal în zona limitrofă autostrăzii.
2.
Impactului asupra mediului a modului de realizare a defrișărilor.
3.
Măsurilor avute în vedere pentru prevenirea și remedierea pagube materiale ce foarte probabil vor fi generate
în urma continuării defrișărilor și accentuării alunecărilor de teren.
Vă solicităm aceste clarificări având în vedere calitatea institutiei pe care o reprezentati de garant și responsabil asupra
protejării tuturor componentelor mediului și realizării unei stricte monitorizări a proiectelor cu impact asupra mediului
ambiant.
Aştept răspuns scris.
***

 Întrebări
Adresată: doamnei Laura Corina Georgescu, președintele Consiliului Național al Audiovizualului
Criterii stabilire programe must-carry
Stimată doamnă președinte al CNA,
Vă adresez prezenta întrebare în vederea obținerii unor informații care ar putea facilita crearea unor proiecte de lege
relevante în domeniul audiovizualului.
Articolul 82 din Legea Audiovizualului stabilește, mai mult sau mai puțin clar situația în care un operator de cablu
trebuie să preia în mod obligatoriu un post de televiziune, stabilind ca un criteriu esențial de departajare indicele anual de
audiență.
În absența altor criterii care pot fi identificate cu referire la stabilirea programelor de televiziune care trebuie incluse în
lista obligatorie a programelor ce trebuie preluate de către operatorii de cablu, vă rog să îmi menționați dacă există criterii
nemenționate, exceptând desigur criteriul audienței anuale, după care se stabilește lista programelor care trebuie să intre în lista
furnizorilor de cablu ca fiind must-carry.
De asemenea, vă rog să îmi precizați un răspuns la următoarea chestiune. Se presupune că, programele care se află în
lista furnizorilor de cablu ca programe must-carry sunt mai ușor de accesat de către public comparativ cu alte posturi care nu
se află în această listă. Luând în considerare afirmația anterioară, cât de eficientă și cât de corectă este stabilirea indicelui de
audiență anual ca fiind criteriul esențial de departajare între două posturi, în special în cazul în care unul este deja în lista mustcarry, având o expunere mai mare, iar cel de-al doilea, neaflându-se în lista must-carry, nu are o expunere la fel de mare?
Aștept cu nerăbdare clarificarea aspectelor în scris.
Deputat
Mihai Cătălin Botez
***
Adresată: domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției
Situația conturilor bancare inactive
Stimate domnule ministru,
Prezenta întrebare vine pe fondul unor consultări demarate cu instituții, publice și private, cu privire la reglementările
legislative cu referire la conturile „inactive” (denumirea în engleză dormant accounts). În urma acestor consultări, s-a sugerat
de către reprezentanții Băncii Naționale a României ca orice demers legislativ premergător să nu fie făcut înaintea unei
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consultări a Ministerului Justiției. Apreciind sfatul acestora, aș dori să vă adresez o serie de întrebări care ar facilita demersul
legislativ.
1.Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, art. 68.
Alin. (1), stabilește faptul că nu se plătesc compensații pentru depozitele în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacție în
ultimele 24 de luni și valoarea depozitelor respective este inferioară costurilor administrative care ar fi suportate de schema de
garantare a depozitelor pentru efectuarea plății compensații. Corelat cu această lege, există în legislația actuală reglementări
care să prevadă explicit situația în care suma rămasă după 24 de luni de inactivitate, este mai mare decât suma totală a
costurilor de administrare?
2.În cazul unui proiect de lege care ar putea să reglementeze transferarea sumelor rămase, după o anumită perioadă de
timp, există cadrul legal, național sau la nivel european, care să limiteze, total sau parțial, transferarea sumelor rămase, cu titlu
definitiv, în conturile inactive și nerevendicate într-un fond creat special de către stat, în vederea folosirii respectivelor sume în
anumite scopuri? Desigur, se prezumă faptul că se face referire și la dispoziții constituționale care ar putea încălca dreptul la
proprietate privată, al cetățeanului sau al instituției în a cărei administrare se află depozitul.
Menționez de asemenea că un eventual proiect legislativ se bazează pe cazurile altor state din Uniunea Europeană care
au prevederi similare pentru conturile bancare inactive în care sumele rămase le depășesc pe cele de administrare.
Deputat
Mihai Cătălin Botez
***
Adresată: domnului Teodor –Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe
Anchete tratate cu superficialitate de autoritățile din Lleida, Spania
Stimate domnule ministru,
Spania deţine în prezent una din cele mai numeroase comunităţi de români din diaspora. Recent presa din peninsulă
atrăgea atenţia asupră unui fenomen juridic, generat de autoritățile spaniole care anchetează superficial cazurile de crimă sau
morți suspecte acolo unde sunt implicate persoane de naționalitate română.
Atenţia de care beneficiază aceste evenimente tragice din partea organelor însărcinate cu rezolvarea cazurilor este una
care lasă de dorit, neimplicarea anchetatorilor în soluţionarea acestora este extrem de cunoscută în rândurile comunităţilor
româneşti, dar şi a populaţiei locale din localitatea Lleida, unde rata infracţionalităţii este foarte mare raportat la dimensiunea
oraşului.
Dovada superficialităţii organelor de anchetă o reprezintă cazul crimei clasate drept accident şi descoperită de către
anchetatorii români, a bistriţeanului Nicolae Leonte, care a fost găsit fără viaţă într-o piscină din Pechina. Autorităţile au
clasat cazul drept înec accidental, deşi pe trupul adolescentului se găseau urme vizibile de lovituri, existând inclusive mobilul
pentru comiterea crimei. În urma demersurilor întreprinse de tatăl victimei, cazul a fost în cele din urmă preluat şi finalizat de
procurorii Tribunalul Bistrița-Năsăud care au demonstrat contrariul.
La începutul lunii un alt caz ridică numeroase semne de întrebare, moartea unui bărbat de 54 de ani din Bistriţa, care a
fost găsit decedat în propria locuinţă din localitatea spaniolă Lleida, în dulapul casei sale. Cazul se află în prezent sub anchetă
în urma eforturilor susţinute ale familiei de a afla adevărul cu privire la moartea suspectă a bărbatului. Pentru detalii
suplimentare legate de aspectele semnalate, vă rugăm să accesați următorul link: http://gazetadebistrita.ro/mortile-suspecte-alebistritenilor-spania-tratate-cu-superficialitate-de-oamenii-legii-din-peninsula/.
Având în vedere istoricul anchetelor şi slaba implicare a autorităților responsabile pentru soluţionarea cazurilor în care
sunt implicaţi cetăţeni români, vă solicităm să ne comunicați motivele care au stat la baza lipsei de reacţie a autorităţilor
naţionale în rezolvarea acestor cazuri, ţinând cont de faptul că Ministerul pe care îl coordonaţi are obligaţia de a acorda
asistenţă consulară în astfel de cazuri şi când veţi întreprinde demersuri pentru susținerea comunităţilor de români au devenit
victimele autorităților din statul rezident.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Cristina Iurișniți
***
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