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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 12 – 16 iunie 2017)

Ședința Camerei Deputaților de luni, 12 iunie
Camera Deputaților a adoptat pe articole luni, 12 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 53/2017);
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211 (PH CD 54/2017);
3. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe - Eugen Nicolăescu (PH CD
55/2017);
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x 113/2017) - lege ordinară;
6. Proiectul 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, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PL-x 179/2017) - lege ordinară;
7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016/2017) - lege organică;
8. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti (PLx 187/2017) - lege ordinară;
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013) - lege
ordinară.
A fost retrimisă Comisiei pentru apărare propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29
noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Pl-x 176/2017) - lege organică, în vederea
redactării unui raport suplimentar.
În ceea ce privește propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea
Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa (Pl-x 168/2017) - lege organică, aceasta a
fost adoptată tacit, prin depășirea termenului pentru dezbatere și vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin (2) din
Constituție și ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 13 iunie

Camera Deputaților a adoptat prin vot final, marți, 13 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 53/2017) – 230 voturi pentru, 1 împotrivă.
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi
Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211 (PH CD 54/2017) - 237 voturi pentru.
3. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe - Eugen Nicolăescu (PH CD
55/2017) – 242 voturi pentru, 1 împotrivă.
4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) - lege ordinară – 225 voturi pentru, 25 împotrivă.
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (PL-x 113/2017) - lege ordinară – 232 voturi pentru, 24 împotrivă, 1
abținere.
6. Proiectul 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, respectiv
Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (PL-x 179/2017) - lege ordinară – 267 voturi pentru.
7. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare
româneşti (PL-x 187/2017) - lege ordinară, 266 voturi pentru, 3 abțineri.
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013) - lege
ordinară – 203 voturi pentru, 59 împotrivă, 5 abțineri.
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x
126/2017) - lege ordinară – 246 voturi pentru, 28 împotrivă, 1 abținere.
10. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea
Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (PL-x 481/2014) - lege ordinară – 279 voturi pentru, 3
împotrivă, cu raport de respingere.
11. Proiectul de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora (PL-x 98/2017) - lege ordinară - 278 voturi pentru, 1 împotrivă, cu raport de respingere.
12. Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor (Pl-x
704/2015) - lege ordinară – 223 voturi pentru, 52 împotrivă, 3 abțineri, cu raport de respingere.
13. Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică
şi socială a României pe termen lung (PL-x 274/2016) - lege ordinară – 278 voturi pentru, 1 împotrivă, cu raport de respingere.
14. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Apărării, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 320/2016/2017) - lege organică – 179 voturi pentru, 83
împotrivă, 10 abțineri.
15. Proiectul 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 (PL-x 186/2017) - lege organică – 280 voturi pentru.
16. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a
căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea
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activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2017 (Pl-x
413/2016/2017) - lege organică – 243 voturi pentru, 30 abțineri.
17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor (Pl-x 220/2015) - lege
organică – 201 voturi pentru, 7 împotrivă, 58 abțineri.
18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 133/2016) - lege organică - 217 voturi pentru, 50 împotrivă, 3 abțineri, cu
raport de respingere.
19. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 779/2015) - lege organică – 270 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere, cu raport de
respingere.
20. Propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse
Energetice" - S.A. (Pl-x 308/2013) - lege organică – 262 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, cu raport de respingere.
S-a prelungit termenul pentru dezbatere și vot final, la 60 de zile, în cazul proiectului 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.
Grupurile parlamentare ale PMP și USR au anunțat depunerea Moțiunii simple intitulate „Când Sănătatea va fi fost o
prioritate”.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 16 iunie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în luna ianuarie 2017

1023

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
378
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern
3) Iniţiative clasate
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare

224
419

793
6

415
28
36
124
227
1
1
2
612
150
443
14
5
6
14
14
0

Cele 415 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
125 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
80 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
31 proiecte de legi
290 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 140 legi, dintre care 14 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 124 din iniţiativele
legislative adoptate în actuala sesiune.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative
aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor

Şedinţele din zilele de luni, 12 şi marţi, 13 iunie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

163
161

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
20

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

16
18

- votate
din care: - la Senat

2

- la promulgare

9

- respinse definitiv

7

- la vot final
Retrimise la comisii

2
1

▪ Cele 18 iniţiative legislative votate privesc:
7 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
3 proiecte de legi
11 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 12 – 16 iunie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 186/2017 - 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

2.

PL-x 126/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

3.

PL-x 356/2016 - Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

4.

Pl-x 413/2016/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi
pe căi navigabile interioare
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.89 din 28 februarie 2017, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2017

5.

PL-x 113/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

6.

PL-x 179/2017 - 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, respectiv Programul
operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

7.

PL-x 187/2017 - Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor
agroalimentare româneşti

8.

PL-x 97/2013 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din
sectorul gazelor naturale

9.

Pl-x 220/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

Pl-x 168/2017- Proiect de Lege privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru
abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

PL-x 320/2016/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

Pl-x 133/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

2.

PL-x 779/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

3.

PL-x 481/2014 - Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea
privată a judeţului Timiş

4.

PL-x 98/2017 - Proiect de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

5.

Pl-x 704/2015 - Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare
a cumpărărilor

6.

Pl-x 308/2013 - Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice
în Energie şi Resurse Energetice" - S.A.

7.

PL-x 274/2016 - Proiect de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării
Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung
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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 15 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 primă Cameră
sesizată:

Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

4

Senat
În procedură

0

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

ADOPTATE / RESPINSE
0
0
0

54

0

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

9
26

- 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
16

0
Total
Total general:

0
58

0

35

23
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 15 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

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

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

8

9

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
412/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-8)

L
569/2014

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
71/2015

10

L
604/2014

PLx
554/2015

11

L
279/2015

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

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

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
504/2016

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

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate
structurile care au responsabilitatea gestionării și
controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate
pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus
prevederi noi care să asigure armonizarea reglementărilor
legale naționale cu reglementările europene, în special în
ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 20142020.

L
454/2016

- 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

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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
24/2017

14

L
550/2016

PLx
128/2017

15

L
633/2016

PLx
143/2017

16

L
3/2017

Titlul proiectului de lege

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
proiectelor de infrastructură de transport, unele
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-a-23)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Obiectul de reglementare
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
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
22.12.2016

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

Observații

TDR:
16.02.2017

S - Adoptat pe
08.02.2017

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

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - BUG
pt. raport

TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

17

Nr. înreg.

PLx
191/2017

Titlul proiectului de lege
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

19

20

PLx
218/2017
L
117/2017

PLx
100/2009
L
694/2008

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)
- 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

Obiectul de reglementare
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).
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.
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.
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.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

S - Adoptat pe
29.05.2017

CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

TDR:
20.06.2017

TDR:
12.03.2009

Nr.
crt

21

22

23

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
445/2010

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)

L
229/2010

PLx
640/2015
L
455/2016

PLx
781/2015
L
390/2015

- 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

Obiectul de reglementare
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

Observații

S - Adoptat pe
02.09.2010

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

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

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

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

TDR:
02.12.2015

TDR:
12.11.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

24

PLx
213/2016
L
10/2016

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

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.

S - Adoptat pe
19.04.2016

CD - IND
pt.raport

TDR:
26.05.2016

Nr.
crt

25

26

Nr. înreg.

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
512/2016
L
553/2016

PLx
468/2012

27

L
333/2016

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare
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

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

PLx
23/2017

28

L
547/2016

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

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

S - Adoptat pe
28.12.2016

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

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
26/2017

29

L
557/2016

Titlul proiectului de lege
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

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

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

Obiectul de reglementare
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).

Stadiul

Observații

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

32

33

34

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
505/2016

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)

L
456/2016

PLx
139/2017
L
638/2016

PLx
115/2017
L
587/2016

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

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

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

Obiectul de reglementare
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.
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.

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport comun

Observații

TDR:
15.11.2016

TDR:
16.03.2017

TDR:
02.03.2017

Nr.
crt

35

Nr. înreg.

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

PLx
394/2013

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

L
2992013

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

S - Adoptat
21.10.2013

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

Observații
pe

TDR:
17.03.2017

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

1

Nr. înreg.

PLx
113/2017
L
579/2016

Titlul proiectului de lege

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

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în
vederea transpunerii corecte şi complete a Directivei
2008/98/CE, alături de eliminarea obligativităţii
existenţei Planurilor Regionale de Gestionare a
Deşeurilor, întrucât structurile cărora li se adresează nu
mai există (cele 8 regiuni de dezvoltare), de posibilitatea
aplicării principiului „plăteşte pentru cât arunci” de
către autorităţile publice locale, acolo unde este fezabil
din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei
mediului, precum şi de introducerea de obligaţii
etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează
deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor
juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de
construcţie/demolări care să ajute la îndeplinirea până
în 2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizare,
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială,
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi
desfiinţări. Totodată proiectul vizează transpunerea
Directivei (UE) 2015/1127.

Stadiul

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
13.06.2017

Observații

Nr.
crt

2

3

4

Nr. înreg.

PLx
186/2017
L
62/20177

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
9/2017
L
50/2017

PLx
455/2016

5

L
543/2016

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

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

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
02.05.2017

CD - Adoptată pe
13.06.2017

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
CD - Adoptată pe
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
07.03.2017
completarea
Legii
educaţiei
naţionale
Modificarea
şi
completarea
Legii
educaţiei
naţionale
S - Adoptată pe
nr.1/2011. (poz. I-b-1)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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.50/2016 pentru modificarea
Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere
de protecţie. (poz. I-a-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

16.06.2017

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

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.

15.05.2017

S - Adoptată pe
10.10.2016

CD - Adoptată pe
30.05.2017

La promulgare
din data de
24.05.2017

La promulgare
din data de
08.06.2017

Nr.
crt

6

7

Nr. înreg.

PLx
321/2016
L
581/2016

PLx
136/2017
L
644/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

- 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
centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut
la art.136 din Legea nr.304/2004 privind
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-a-24)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

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

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

Stadiul

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
04.04.2017

Observații

Legea nr.
60/2017

Legea nr.
62/2017

Legea nr.
77/2017

Legea nr.
80/2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea
Programului pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
(poz. I-a-18)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Legea nr.
82/2017

al îmbunătăţirii transparenţei bugetare.

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

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

Observații

Legea nr.
86/2017

Legea nr.
88.2017

marine.

Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă
sau de situaţia socio-economică.

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe
11.04.2017

Legea nr.
92/2017

Nr.
crt

14

Nr. înreg.

PLx
154/2017
L
56/2017

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

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

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.

Stadiul

Observații

CD - Adoptată pe
21.03.2017
S - Adoptată pe

Legea nr.
102/2017

18.04.2017

S
- Adoptată
20.02.2017

CD - Adoptată pe
25.04.2017

pe
Legea nr.
111/2017

Nr.
crt

16

17

Nr. înreg.

PLx
526/2016
L
438/2016

PLx
476/2016
L
375/2016

PLx
112/2017

18

L
576/2016

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

Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a
Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul
poliţistului. (poz. I-a-7)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

19

PLx
317/2016
L
237/2016

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

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul străinilor, cu scopul de a crea un cadru
legislativ mai clar şi de a oferi posibilitatea gestionării
eficiente a migraţiei, azilului şi angajării în muncă a
străinilor. Se urmăreşte, în principal, transpunerea
parţială în legislaţia internă a Directivei 2014/36/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2014 privind condiţiile de intrare şi de şedere
a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul ocupării unui loc
de muncă în calitate de lucrători sezonieri, precum şi a
Directivei 2014/66/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 15 mai 2014 privind condiţiile de intrare
şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe în contextul
unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.
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.

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

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
01.11.2016

Legea nr.
116/2017

CD - Adoptată pe
25.04.2017

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

- Adoptată
S
28.06.2016
CD - Adoptată pe
03.05.2017

Legea nr.
121/2017

pe
Legea nr.
123/2017

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
174/2017
L
33/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Lege privind aprobarea participării României
ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea
bazei de impozitare şi transferul profituriloriniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale
interguvernamentale la care România este
parte. (poz. I-b-3)

Aprobarea participării României ca membru asociat la
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi
transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii
cotizaţiilor
la
organizaţiile
internaţionale
interguvernamentale la care România este parte.

Stadiul

S
- Adoptată
03.04.2017

CD - Adoptată pe
03.05.2017

Observații

pe
Legea nr.
124/2017

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

PLx
337/2013

21

22

L
501/2013

PLx
324/2016
L
259/2016

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

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

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva
2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 24 noiembrie 2010 cu privire la competenţele
diferitelor Autorităţi europene de supraveghere, precum
şi stabilirea precisă a autorităţilor naţionale competente
în domeniu în scopul informării Autorităţilor europene
de supraveghere în domeniul luptei împotriva spălării
banilor şi finanţării terorismului, având în vedere
înfiinţarea ASF prin OUG nr. 93/2012, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013.
Instituirea derogării de la prevederile art.10 din
Ordonanţa Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării
venitului lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.36/2013 şi persoanelor
disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului
S.A., precum şi completarea Listei operatorilor
economici pentru care planul de disponibilizare se
întocmeşte pentru reducerea activităţii, cu două noi
puncte, pct.3 şi 4, în care sunt nominalizaţi doi operatori
economici, respectiv: Societatea Complexul Energetic
Hunedoara S.A. şi Compania Naţională a Uraniului S.A.
Bucureşti

S - Adoptată pe
25.02.2014

CD - Adoptată pe
16.05.2017

S - Adoptată pe
05.09.2016

CD - Adoptată pe
16.05.2017

Legea nr.
125/2017

Legea nr.
135/2017

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
134/2017

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)

L
636/2016

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

Obiectul de reglementare
Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a
prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la
interzicerea păşunatului animalelor domestice în teren
agricol între 6 decembrie - 24 aprilie.

Stadiul
S - Adoptată pe
13.02.2017

CD - Adoptată pe
16.05.2017

Observații

Legea nr.
139/2017

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 16 iunie 2017 )
I. În perioada 12 – 16 iunie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 28 aviz.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:
14
 rapoarte de adoptare
3
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
 ordonanţe ale Guvernului:
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:

6
0
11
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 431 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 69 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 25 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2017.

II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 442 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul 2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

351



rapoarte suplimentare

68



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

23

TOTAL

442

29

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 12 - 16 iunie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

12.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(342/R din 13.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal

4 parlam.
respinsă
de Senat

07.06.2017

Raport de respingere
(349/R din 15.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227
din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

42 parlam.
respinsă
de Senat

07.06.2017

Raport de respingere
(350/R din 15.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol –
raport comun cu comisia pentru agricultură

6 parlam.
adoptat de
Senat

17.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(9/RS din 12.06.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru
participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică 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

Guvern
adoptat de
Senat

30.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(345/R din 13.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare – raport comun cu comisia pentru muncă

Plx.524/2016

Plx.540/2016

PLx.126/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.356/2016

PLx.200/2017
2

3

PLx.512/2016

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 – raport comun cu
comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

07.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(348/R din 15.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

30.05.2017

Raport de adoptare
(340/R din 12.06.2017)

07.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(347/R din 15.06.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

7.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(9/RS din 12.06.2017)

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

1

Plx.413/2016/
2017

2

PLx.205/2017

Denumirea proiectului

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
104
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea
parlam.
porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de
adoptată
transport naval în porturi şi pe căi navigabile – raport comun cu
de Senat
comisia juridică
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public
al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 42 parlam.
concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării adoptat de
Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea –
Senat
raport comun cu comisia juridică

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.356/2016

PLx.49/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol –
raport comun cu comisia pentru industrii

6 parlam.
adoptat de
Senat

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

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(330/RS din
13.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

1

PLx.507/2016

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. – raport comun cu comisia juridică

Guvern
adoptat de
Senat

25.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(351/R din 15.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul
deşeurilor

1 parlam.
adoptat de
Senat

23.05.2017

Raport de respingere
(338/R din 12.06.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011
privind regimul deşeurilor

Guvern
adoptat de
Senat

23.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(339/R din 12.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

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

Guvern
adoptat de
Senat

12.06.2017

Raport de adoptare
(341/R din 13.06.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare – raport comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

12.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(342/R din 13.06.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor
pacientului nr.46/2003

1 parlam.
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(449/RS2 din
15.06.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.538/2016

PLx.113/2017

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.186/2017

PLx.126/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.439/2016

2

3

Plx.465/2015

PLx.465/2016

Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012

1 parlam.
respinsă
de Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(216/RS din
15.06.2017)

Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

16 parlam.
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(346/R din 15.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

12.06.2017

Raport de adoptare
(340/R din 12.06.2017)

12.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(347/R din 15.06.2017)

16.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(348/R din 15.06.2017)

29.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(351/R din 15.06.2017)

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

2

3

4

Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
104
Plx.413/2016/ completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea
parlam.
porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de
2017
adoptată
transport naval în porturi şi pe căi navigabile – raport comun cu
de Senat
comisia pentru transporturi
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public
al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în 42 parlam.
PLx.205/2017 concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării adoptat de
Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea –
Senat
raport comun cu comisia pentru transporturi
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
PLx.512/2016 nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
adoptat de
impact asupra domeniului achiziţiilor publice – raport comun cu
Senat
comisia pentru industrii
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
Guvern
PLx.507/2016 nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
adoptat de
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
Senat
unor acte normative. – raport comun cu comisia pentru administrație
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.217/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat
la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în
domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012

Guvern

13.06.2017

Raport de adoptare
(344/R din 13.06.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice

Ministerul Mediului transformă Planul Național de Gestionare a Deșeurilor într-un Plan
Național de Generare a Bolilor Grave în România
Mult aşteptatul Plan Naţional pentru Gestionarea Deşeurilor a fost publicat de către Ministerul Mediului la finele lunii
aprilie a acestui an. Acest document trebuia finalizat în decembrie 2016 şi reprezintă o condiţionalitate ex-ante pentru
neîndeplinirea căreia România este penalizată cu blocarea a circa 300 mil eur pe axa deşeuri și ape. Mai mult, în aceeaşi zi cu
publicarea primului draft de PNGD pe site-ul Ministerului Mediului, CE a amenințat Romania cu procedura de infringement
pentru nefinalizarea acestuia.
Deși a fost publicat cu mari întârzieri, soluțiile propuse sunt mai proaste decât cele abordate în guvernul Cioloș. Astfel,
dacă anul trecut varianta fără incineratoare era susținută de către Ministerul Mediului, în varianta publicată în 27 aprilie 2017,
guvernul Grindeanu susține construirea a trei incineratoare de deșeuri municipale.
Am primit mai multe reacții de la societatea civilă pe tema includerii celor trei incineratoare în Planul Național de
Gestiune a Deșeurilor și consider că este datoria noastră să răspundem la întrebările oamenilor nemulțumiți și îngrijorați de
schimbarea de poziție a Ministerului Mediului și soluțiile propuse în PNGD. În numeroase țări, incineratoarele sunt percepute
și tratate similar cu centralele nucleare din punct de vedere al acceptabilității lor și măsurilor preventive.
Acest document, în forma actuală, este un Plan de îmbolnăvire a populației pentru că efectele nocive asupra mediului
generate de incineratoarele de deșeuri sunt de notorietate. Incineratoarele produc emisii extrem de toxice inclusiv metale
grele, dioxine, derivate ale acestora precum dioxine clorinate și bromate, furani, eteri bifenili policlorurați (PCB) și
polibrominati, naftalină policlorurată (PCN). O mare parte dintre aceste toxine permanente și persistente sunt emise sub formă
de nanoparticule. Dioxina -2,3,7,8 TCDD este cea mai periculoasă substanță generată de om.
În aceste condiții voi face toate demersurile necesare pentru scoaterea celor trei incineratoare din acest program.
Deputat
Marius Bodea
***
Învăţământul românesc, fabrică de şomeri
Un număr uriaș de copii care și-au imaginat cândva, la începutul clasei I, că ar putea avea un viitor frumos, riscă să se
transforme în șomeri de lungă durată după ani buni de studiu.
Doar 35% dintre copiii care au debutat în anul 2004 în clasa I au ajuns în anul 2016 să promoveze examenul de
Bacalaureat. Instituția fundamentală care ar trebui să le ofere copiilor valori, repere, evoluție şi cunoaştere a ajuns să-i piardă
pe drum de la un ciclu de învățământ la celălalt. Din păcate acest lucru se întâmplă la fiecare generaţie.
Potrivit testelor PISA, recunoscute la nivel internaţional, 40% dintre copiii români de 15 ani nu au cunoştinţe şi
abilităţi minime care să le permită să înțeleagă un text sau să facă un raționament matematic ori științific elementar.
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Paradoxal, un sfert dintre ei au note mai mari decât cele obţinute la Evaluarea Națională, iar în mediul rural procentul
este foarte mare. Păcălim copiii cu note umflate, îi trecem clasa, dar ei nu pot să înțeleagă un text pe care ulterior să-l nareze
sau să facă un raționament matematic aplicând teoria învăţată.
Elevii care iau note mici la Evaluarea Națională ajung din cauza mediilor la liceele tehnologice şi nu pot evolua, ca să
nu mai vorbim despre promovarea examenului de Bacalaureat. Pentru că nu au noţiunile de bază acumulate în clasele primare,
în liceu nu se parcurge materia aşa cum prevede programa şcolară. Intervenția trebuie făcută în clasele mici, când copiii care
se confruntă cu dificultăți ar trebui să primească ajutor pentru a ţine pasul cu restul colegilor. Profesorii spun că sunt necesare
mari eforturi pentru a recupera ulerior din acest decalaj.
Școala din România este una rigidă, bazată pe memorarea mecanică. Elevii sunt penalizaţi că nu au reţinut în loc să fie
încurajaţi spre creativitate. Se pun etichete: eşti bun sau prost. Profesorii nu sunt motivaţi şi nici nu au timp să se ocupe de
fiecare elev în parte şi în acest fel multora dintre ei nu le sunt dezvoltate aptitudinile care i-ar transforma în meseriaşi de
excepţie. Şcoala ar trebui să fie locul unde copilul să vină cu bucurie, cu dorinţa de a se instrui. Din păcate, din cauza
programei stufoase şi a materiei încărcate, elevii români s-au transformat în mici cai de povară, cocoşaţi de genţile încărcate de
cărţi şi caiete, în mici roboţei care recită pagini întregi de lecţie.
Nici tinerii nu sunt motivaţi să-şi construiască o carieră în domeniu. În sistemul românesc de învățământ salariile
pentru debutanți sunt extrem de mici. O provocare este aceea de a-i aduce în sistem pe cei mai buni dintre absolvenți. Un
profesor debutant primește în România un salariu echivalent cu un procent între 44,1% și 47% din PIB, aproape cel mai mic
din Europa. În Finlanda, salariul pe care îl primește un debutant variază între 85,3% și 97,7% din PIB.
Trebuie îmbunătăţit statutul meseriei de profesor. Profesorii buni trebuie lăudaţi şi apreciaţi. Această meserie este una
foarte importantă deoarece îi formează pe copiii noştri, viitorul României. O economie competitivă depinde de felul în care
sunt formaţi aceştia, adică să îşi dezvolte valori, să fie perseverenţi şi să iubească lucrul în echipă.
Profesorii trebuie sprijiniți să facă mai mult, iar mediul de afaceri ar trebui să se implice pentru dezvoltarea școlii.
Dascălii cu adevărat pasionaţi trebuie ajutaţi să le ofere copiilor mai mult.
Sistemul de învăţământ trebuie regândit pentru stabilirea capacităţii, preferinţelor, aptitudinilor, performanţelor, dar şi
pentru depistarea deficienţelor fiecărui copil şi gruparea lor în funcţie de aceste criterii. Olanda, Germania procedează în acest
fel, iar sistemul generează absolvenţi pregătiţi la nivelul maxim pe care fiecare îl poate atinge.
Învăţământul românesc poate fi reformat doar dacă se va adopta o strategie unitară prin îmbinarea armonioasă a
elementelor tradiţionale cu principiile moderne.
Deputat
Viorica Cherecheş
***
Securitatea alimentară este tratată superficial de statul român!
Domnule preşedinte,
Stimaţi Colegi,
Nu cred că există cineva în această țară care să nu se fi confruntat măcar o dată în ultimii douăzecișișapte de ani cu
viciile pieţei interne. Nu cred că există cineva care să nu fi avut experienţe personale negative în ceea ce priveşte produsele
cumpărate şi consumate.
Și astăzi continuă același comerţ precar practicat pe marginea trotuarelor, chiar dacă obiectul acestui comerţ îl
reprezintă mărfuri perisabile, precum carnea, brânza sau ouăle, care impun condiţii de igienă şi de depozitare specifice.
Continuă, de asemenea, tradiţionala comercializare a cărnii, nu numai în preajma Sărbătorii Crăciunului sau în preajma
Sărbătorilor Pascale, în spatele pieţelor, pe marginea drumurilor sau în apropierea pubelelor de gunoi. Iar statul român, prin
instituțiile abilitate, închide ochii!
Una dintre altele probleme cu care se confruntă societatea românească rămâne cea a comercianților. Acestia înșeală
cumpărătorii cu produsele etichetate în mod intenționat și abuziv eronat, prezentând și vânzând produse provenite din import
ca fiind produse românești. Din păcate, acestă înșelăciune nu se oprește aici! Iar statul roman, prin instituțiile abilitate,
continuă să închidă ochii!
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Nu de multe ori găsim etichete de pe produsele alimentare care induc în eroare cumpăratorul și prin scrisul mic, prin
informațiile eronate despre conținutul produsului, cel care pierde în aceste cazuri fiind întotdeauna tot cumpăratorul, care se
bazează pe corectitudinea producătorilor. Din păcate, pentru mulți dintre comercianți primează banul obținut în orice condiții
și contează mai puțin pe siguranța și sănătatea oamenilor. Ignoranța și lipsa de responsabilitate, teama că o etichetare corectă
pot scădea profitul, pare a fi elementele care definesc pe mulți dintre comercianți.
Se tot fac sondaje privind comportamentul de consum al românilor iar în procesul alegerii produselor alimentare
primează două criterii: aspectul produsului și prețul, fără să se țină seama de “bombele alimentare” la care suntem cu toții
expuși, zi de zi, iar toate aceste alegeri sunt determinate, precum bine știm , de puterea de cumpărare a multor români.
Stimaţi colegi.
Medicii ne avertizează că peste 60% din afecţiunile pe care le tratează provin dintr-o alimentaţie necorespunzătoare.
Cred că acum, cu atât mai mult, autorităţile care se ocupă de protecţia consumatorului să ne dovedească că principala lor
sarcină este dusă la îndeplinire corespunzător.
Suntem prea săraci pentru a ne putea permite să cheltuim mai mult pentru politica de sănătate, în vreme ce
instrumentele de ameliorare a consumului şi de prevenţie a îmbolnăvirilor stau la îndemâna noastră și nu le folosim eficient.
Statul român nu trebuie să trateze cu nepăsare şi superficialitate o problemă cu efecte extrem de puternice asupra
stării de sănătate a populaţiei.
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Creşterea economică s-a înecat în Milcov!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Zilele trecute, Institutul Naţional de Statistică a reconfirmat datele din luna mai, privind evoluţia Produsului Intern
Brut al României pentru primul trimestru din acest an, iar cifrele comunicate de experţii institutului indică o creştere
economică de 5,7% din PIB pe serie brută şi 5,6% pe seria ajustată sezonier, cifre care i-ar face invidioşi şi pe înalţii
conducători ai Republicii Populare Chineze. Deşi majoritatea experţilor economici şi-au manifestat rezervele pentru această
evoluţie, existând chiar temerea manipulării datelor statistice pentru a da satisfacţie alianţei de guvernare, eu, personal, mi-aş
dori ca aceste cifre chiar să reflecte realitatea şi economia românească să crească chiar şi mai mult de atât. Avem nevoie de
creştere economică mare pentru a scăpa cât mai curând de statutul de cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană. Cu toate
acestea, dacă am ceva temeri, acestea sunt legate de structura creşterii economice, de sănătatea economică a acestei creşteri,
care, bazată în cea mai mare parte pe consum, ştim cu toţii că nu are prea viaţă lungă! Aşadar, vorbim doar despre o evoluţie
pe primele 3 luni ale anului! Să dea Dumnezeu să avem aceleaşi evoluţii pe întreg anul, însă, sincer, am mari rezerve că acest
lucru se va întâmpla.
Cu toate acestea, haideţi să acordăm prezumţia de corectitudine acestor date şi să considerăm că economia României
chiar este cea mai dinamică economie din Uniunea Europeană. Păi, dacă lucrurile stau aşa, atunci nu pot să nu vă aduc o veste
foarte proastă şi anume că această creştere economică mare s-a înecat în Milcov! Da! Această undă de şoc favorabilă a vrut să
vină şi către Moldova şi Bucovina, însă, lovită de apele adânci şi învolburate ale Milcovului nu a ajuns şi către Nordul şi Estul
ţării. Ori creşterea economică nu a ştiut să înoate, ori cineva a înecat-o dea dreptul!
Stimaţi colegi. Lăsând la o parte ironiile politice, ceea ce vă pot spune cu certitudine este faptul că aceste evoluţii
economice pe care ni le furnizează Guvernul Grindeanu-Dragnea, cu un optimism destul de puţin justificat, direct prin
Institutul Naţional de Statistică, care ştim că este subodonat premierului, în Moldova şi Bucovina nu se resimt.
Ştim cu toţii că o creştere economică aşa de mare ar fi trebuit să se reflecte într-un număr de locuri de muncă mai
mare, într-o cerere mai mare de forţă de muncă şi în lefuri mai mari. Ar fi însemnat să vedem tot mai puţini tineri care fug din
Bucovina în străinătate, pentru a-şi găsi acolo un loc de muncă bine plătit. Ar fi trebuit să vedem cum românii se întorc acasă!
Ori, dacă veniţi în Bucovina, veţi constata singuri că oamenii vor să muncească şi nu au unde, că locurile de muncă le numeri
pe degete şi că suntem în continuare campionii şomajului şi al sărăciei. De asemenea, creşterea economică mare ar presupune
o avalanşă de investiţii private şi de investiţii publice, care să genereze aceste locuri de muncă. Bucovina ar fi trebuit să arate
ca un furnicar de noi agenţi economici care deschid fabrici, care lansează linii noi de servicii, care dezvoltă afacerile existente
sau care au planuri imediate de extindere. Din păcate, toate lucrurile acestea minunate nu se văd pe la noi. Despre investiţiile
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publice, ce să mai vorbim! Ele pot fi caracterizate prin ironiile lui Caragiale ... sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire. Ar fi
trebuit să vedem şantiere deschise în urmă cu mulţi ani, finalizate deja, iar drumuri noi, autostrăzile şi căile ferate să fie deja în
faze avansate de execuţie! Cine oare a văzut aşa ceva?
Mai mult, creşterea economică mare înseamnă cifre de afaceri mai mari pentru agenţii economici, un volum mai mare
de activitate şi, în consecinţă, încasări bugetare mai mari pentru bugetele administraţiilor locale, pe acele componente fiscale
care rămân direct la bugetul local. Păi, obsevăm cu toţii că bugetele locale nu au crescut la fel de repede sau nu au crescut
deloc. Cum oare s-ar fi putut, atâta vreme cât nici măcar bugetul de stat nu stă mai bine decât cele locale şi bugetul central abia
dacă se compară cu bugetul din anul 2016, adică cu un an cu rezultate fiscal-bugetare destul de modeste.
Aşadar, stimaţi colegi, înţelegeţi de ce am afirmat că toată această creştere economică s-a împotmolit pe drumul
dinspre Bucureşti, iar la noi, în Bucovina, nu a ajuns? De aceea creşterea economică pe care o vântură Dragnea şi Grindeanu la
noi nu se vede, nici în mediul de afaceri şi nici în buzunarele angajaţilor. Pentru acest motiv, cred cu toată puterea că Guvernul
ar trebui să iasă din amorţeală şi să înţeleagă faptul că atâta vreme cât România nu se dezvoltă echilibrat, atâta vreme cât în
România avem oaze de prosperitate şi locuri pline de sărăcie, zone unde locurile de muncă sunt din abundenţă şi zone unde
oamenii vor să muncească şi nu au unde, România va continua să îndepărteze de prosperitatea care caracterizează statele
Uniunii Europene.
Deputat
Ioan Balan
***
„Guvernul PSD-ALDE umple buzunarele agricultorilor străini”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Vineri, 9 iunie, Institutul Naţional de Statistică a prezentat date cu privire la dinamica şi evoluţia comerţului exterior al
României, cifre care nu au cum să nu îngrijoreze orice decident, orice politician responsabil din această ţară. Din păcate, văd
că la Guvern sau în majoritatea parlamentară este o veselie mare şi nu se manifestă nici o frământare pe această temă. Aşadar,
mai precis, Institutul Naţional de Statistică ne spune că România se afundă de la o zi la alta, de la o lună la cealaltă într-un
deficit comercial tot mai apăsat, pe care Guvernul Grindeanu nici nu ştie şi nici nu poate să îl echilibreze. Am ajuns, astfel, ca
numai după primele 4 luni de „strălucită” guvernare PSD-ALDE să batem orice record negativ cu privire la explozia
importurilor şi la „îmblânzirea” exporturilor româneşti. De la începutul anului şi până la sfârşitul lunii aprilie, importurile au
fost mai mari decât exporturile cu peste 3.4 miliarde de euro. Mai grav este că tendiţa este de adâncire a acestui deficit. Numai
dacă ne uităm la datele pentru lunile martie şi aprilie, importurile au fost mai mari cu peste 1 miliard de euro pentru fiecare
lună.
Stimaţi colegi. Aceste date sunt extrem de periculoase pentru economia României atât ca volum, însă, trebuie să fim
atenţi şi la structura lor. Ori, ce ne spune această structură a importurilor? Că România, statul european cu un potenţial agricol
uriaş, importă mâncare! Da! România importă mâncare! Şi nu puţină, ci tot mai multă de la o lună la alta. Numai cine nu vrea
sau nu este interesat să vadă realităţile economice spuse de aceste cifre nu poate constata că ne îmbătăm cu apă rece, adică ne
bucurăm de o creştere economică de slabă calitate, care nu aduce prosperitate nici pentru agenţii economici, nici pentru
fermieri şi nici pentru angajaţi.
Nu cred că mai este cineva care să conteste faptul că angajaţii din România sunt prost plătiţi şi că au nevoie de lefuri
mai bune. Toţi suntem de acord că lefurile din sectorul privat şi din cel bugetar trebuie să crească! Cu toate acestea, orice om
responsabil se gândeşte la faptul că orice creştere de salariu trebuie să fie făcută astfel încât să-i aducă angajatului un spor de
putere de cumpărare, mai multe bunuri cumpărate de el şi duse acasă, pentru familie. Din păcate, în România, creşterile de
venituri au fost aproape întotdeauna înghiţite de creşterile de preţuri, pentru că producătorii români nu au fost şi nu sunt
sprijiniţi să acopere cererea internă şi atunci produsele vin repede de la import, de cele mai multe ori de mai proastă calitate,
dar mai scumpe.
Am afirmat în debutul declaraţiei mele faptul că Guvernul PSD-ALDE umple buzunarele agricultorilor din străinătate.
Nu ştiu dacă puteţi să mă contraziceţi că lucrurile ar sta altfel. Cunoaştem cu toţii faptul că din veniturile lor modeste, românii
alocă cea mai mare parte cheltuielilor pentru produsele agroalimentare. Ştiu, însă, cu certitudine, că românii ar cumpăra
mâncare românească, mai bună, mai gustoasă şi mai sănătoasă, dacă ea s-ar produce în cantităţi suficiente. Din păcate, ştim cu
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toţii că programele de sprijin pentru producătorii agricoli din România, pentru procesatorii români, sunt slabe, ineficiente şi
fără rezultate semnificative. Aşa se face că produse bază precum laptele, ouăle, mălaiul, brânza şi nu mai ştiu câte alte
categorii provin de la import. De ce? Pentru că tot mai mulţi agricultori români au început să abandoneze aceste activităţi.
Stimaţi colegi. Din păcate Guvernul Grindeanu a demonstrat deja că nici nu poate şi nici nu vrea să guverneze în
interesul agriculturii româneşti, al economiei româneşti, în ansamblul ei. Asta este realitatea dură a guvernării incompetente,
care nu înţelege că statele membre ale Uniunii Europene au grijă de fermierii lor şi îi apără, protejează şi stimulează cu toată
puterea, pentru a face faţă unei concurenţe tot mai puternice. Ce face în tot acest context Guvernul Grindeanu? Observ că
principala preocupare a Ministerului Agriculturii şi a Guvernului Grindeanu e dacă să ducă sau nu oaia, de pe păşune, de la
păscut, la statutul de brand turistic naţional! Aşa cred ei că se rezolvă problemele agriculturii româneşti. Nu aş vrea să închei
înainte să vă aduc aminte faptul că Guvernul Grindeanu tace mormânt în legătură cu eminenta pierdere a subvenţiilor din
agricultură din anul 2018, pentru acele suprafeţe de teren intravilan care nu au fost cadastrate şi incluse în registrele
electronice. Cel mai probabil vor face o nouă surpriză neplăcută cu fondurile europene, aşa cum au făcut-o şi în acest an.
Deputat
Nicolae Giucea
***
„Păcăleala celor care au îndrăznit să creadă în PSD!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Guvernul Dragnea-Grindeanu a eşuat lamentabil! Oricât de tare ar dori Liviu Dragnea să bată cu pumnul în masă şi să
dea falsa impresie că este riguros, Guvernul PSD-ALDE a eşuat! Oricât ar încerca propaganda de partid să ascundă sub fumul
altor evenimente create artificial incompetenţa miniştrilor, aceasta a început să iasă la suprafaţă şi nu se mai poate ascunde. Nu
ştiu dacă în istoria ultimilor 27 de ani a mai existat un guvern care să eşueze atât de grav şi atât de repede, deşi are o susţinere
parlamentară consistentă. Guvernul lui Dragnea a eşuat în a elabora şi adopta o lege corectă a salarizării, a eşuat în a colecta
mai mulţi bani la buget, a eşuat în a deschide măcar un nou şantier de investiţii publice, a eşuat în a face investiţii publice în
şcoli şi spitale, a eşuat în toate.
Stimaţi colegi. Din păcate pentru România, de departe cel mai mare eşec al Guvernului PSD-ALDE se traduce în
ratarea utilizării fondurilor europene nerambursabile aferente ţării noastre în cadrul financiar multianual 2014-2020. În afara
subvenţiilor din agricultură, care sunt de fapt plăţi directe pentru fermieri şi pentru care Guvernul nu are nici o competenţă
deosebită, Guvernul Dragnea-Grindeanu nu va deconta de la Comisia Europeană în anul 2017 nici un leu, nici un euro! Poate,
din contră, s-ar putea ca Guvernul să dea înapoi circa 1 miliard de euro aferent prefinanţărilor, pentru că nici nu vrea şi nici nu
poate să deschidă efectiv accesarea de fonduri europene pentru 2014-2020. De ce? Pentru că nici la şase luni de la preluarea
guvernării, PSD-ALDE nu a fost în stare să acrediteze autorităţile de management, iar, în prezent, procesul de auditare al
acestora a fost suspendat de către oficialii europeni.
Românii trebuie să ştie că Guvernul Dragnea-Grindeanu a promis să aducă în ţară în acest an peste 5 miliarde de euro.
După prima jumătate a anului, sumele atrase arată cu minus! Da! Este extrem de grav faptul că toate investiţiile publice
programate în acest an au fost puse tocmai pe seama acestei resurse financiare, care nu mai există. Este şi motivul pentru care,
de când a preluat guvernarea, alianţa PSD-ALDE nu a demarat nici un proiect major de investiţii din bani naţionali! Nici o
autostradă, nici un drum naţional, nici o cale ferată, nici o şcoală sau măcar un spital regional, deşi românii aşteaptă aceste
lucruri de peste trei decenii!
Bun. O să mi se spună că de investiţii se ocupă mega-ministerul doamnei Sevil, care are la îndemână mai bine de un
sfert din bugetul ţării, inclusiv fondurile europene. Păi, după cum spuneam, fondurile europene sunt în aer! Nu există! Dacă
este să vorbim despre acel program, PNDL – etapa a 2-a – atunci lucrurile se complică şi mai mult pentru Liviu Dragnea şi
supuşii săi. Ştim cu toţii că Programul Naţional de Dezvoltare Locală este un program fără bani! Da! Fără bani! Anul acesta
creditele bugetare abia dacă trec de 2 miliarde de lei, adică abia dacă ajung pentru lansarea licitaţiilor. Restul este baza pe
credite de angajament, adică pe bani pe hârtie, bani pe care Guvernul nu-i are şi va vedea când şi de unde va plăti. Nu pot să nu
remarc faptul că şi pentru PNDL, lipsa transparenţei este cuvântul de ordine. Cine primeşte finanţare pentru proiecte, care sunt
priorităţile, de ce unele se fac mai devreme, unele mai târziu şi altele de loc ştie doar doamna Sevil şi, poate, şi Liviu Dragnea.
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Dar, mai bine ar fi să-i întrebaţi pe şefii administaţiilor publice locale şi aceştia vă vor spune cum este acest program pentru
unii mumă, pentru unii ciumă.
Stimaţi colegi. Înţeleg că Liviu Dragnea vrea să-l trimită în şomaj pe Sorin Grindeanu şi aşa să păcălească populaţia că
de mâine, alianţa PSD-ALDE se va apuca de guvernat în interesul românilor. Nu merge, dragă Liviu! Nu mai ţine cu
şmecheriile! Nici măcar la tine în partid nu mai ţine! Oamenii ştiu că PSD nu poate să guverneze în interesul naţiunii, ci, doar,
în interesul clicilor de partid. Dacă PSD ar fi putut, astăzi ne-ar fi invadat miliardele de euro de la Comisia Europeană, care
sunt bani gratuiţi, care ar trebui să ajute la modernizarea ţării noastre. Guvernul „tău” sau al vostru, nu este în stare să genereze
prosperitate pentru nimeni în România, iar, în ultimele decenii, PSD a demonstrat cu vârf şi îndesat că este cel mai mare
inamic al modernizării ţării. Aţi guvernat România mai bine de 21 de ani din 27 care au trecut de la Revoluţia română. Asta
spune totul despre PSD!
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Salvați Ambulanța!
În plină campanie electorală, PSD promitea un program de achiziție a 3.000 de autospeciale destinate acordării
asistenței medicale de urgență în mediul rural, gest lăudabil, dacă nu ar fi rămas doar o simplă promisiune neonorată.
Programul de achiziție trebuia să demareze pe data de 1 aprilie 2017, dar la două luni și jumătate distanță de această
dată, avem parte doar de un scandal mediatic, în care sunt implicate două ministere, cel al sănătății și cel al afacerilor interne,
parcul auto fiind uzat din punct de vedere moral și punând în pericol viața pacienților și a echipajelor. Se invocă modificarea
legislației în ceea ce privește achizițiile și blocajele birocratice dar acestea pot fi rezolvate tot de ministere, cu puțină
bunăvoință și interes. Nu este pentru prima data când PSD promite că va achiziționa ambulanțe pentru satele din România. Pe
vremea când era ministrul Dezvoltării, domnul Liviu Dragnea ne asigura că va milita pentru adoptarea unui pachet minimal de
obiective de infrastructură privind existenţa obligatorie în fiecare sat a maşinii de pompieri, ambulanţei, dispensarului,
farmaciei, alimentării cu apă, canalizării și a şcolii. Tot atunci Liviu Dragnea a spus că pachetul minimal de obiective de
infrastructură pentru sate va fi adoptat ca decizie a Guvernului, iar accesarea fondurilor pentru aceste obiective de
infrastructură se va face dintr-un singur loc, promisiune ce a rămas de asemenea, neonorată.
Situația achiziției de ambulanțe a ajuns într-un moment tensionat, în care trebuie să punem mai presus de orgolii şi
posibile interese financiare, siguranța și sănătatea românilor, care sunt în pericol în fiecare zi, în condiţiile în care parcul de
ambulanţe este învechit şi insuficient la nivel naţional.
Trag un semnal de alarmă și vă precizez, dragi colegi, că în România, 60% din ambulanţele care circulă pe drumurile
publice sunt uzate, cu sute de mii de kilometri la bord, și că, în orice moment, ele pot deveni un real pericol pe roţi, provocînd
drame sau catastrofe, iar cadrele medicale care le însoțesc, se pot transforma din salvatori, în victime.
Stimați guvernanți, trebuie să conștientizați că nu putem să salvăm vieţi cu maşini care trebuiau de multă vreme să fie
casate și că pe lângă promisiuni deșarte, menite să atragă voturile populației, e nevoie de implicare constantă în asigurarea unui
drept fundamental garantat de Constituția României și anume dreptul la viață, atât a pacienților cât și a salvatorilor!
Deputat
Florica Cherecheș
***
Ministerul Mediului transformă Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
într-un Plan Național de Generare a Bolilor Grave în România
Mult aşteptatul Plan Naţional pentru Gestionarea Deşeurilor a fost publicat de către Ministerul Mediului la finele lunii
aprilie a acestui an. Acest document trebuia finalizat în decembrie 2016 şi reprezintă o condiţionalitate ex-ante pentru
neîndeplinirea căreia România este penalizată cu blocarea a circa 300 mil EUR pe axa deşeuri și ape. Mai mult, în aceeaşi zi cu
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publicarea primului draft de PNGD pe site-ul Ministerului Mediului, CE a amenințat Romania cu procedura de infringement
pentru nefinalizarea acestuia.
Deși a fost publicat cu mari întârzieri, soluțiile propuse sunt mai proaste decât cele abordate în guvernul Cioloș. Astfel,
dacă anul trecut varianta fără incineratoare era susținută de către Ministerul Mediului, în varianta publicată în 27 aprilie 2017,
guvernul Grindeanu susține construirea a trei incineratoare de deșeuri municipale.
Am primit mai multe reacții de la societatea civilă pe tema includerii celor trei incineratoare în Planul Național de
Gestiune a Deșeurilor și consider că este datoria noastră să răspundem la întrebările oamenilor nemulțumiți și îngrijorați de
schimbarea de poziție a Ministerului Mediului și soluțiile propuse în PNGD. În numeroase țări, incineratoarele sunt percepute
și tratate similar cu centralele nucleare din punct de vedere al acceptabilității lor și măsurilor preventive.
Acest document, în forma actuală, este un Plan de îmbolnăvire a populației pentru că efectele nocive asupra mediului
generate de incineratoarele de deșeuri sunt de notorietate. Incineratoarele produc emisii extrem de toxice inclusiv metale
grele, dioxine, derivate ale acestora precum dioxine clorinate și bromate, furani, eteri bifenili policlorurați (PCB) și
polibrominati, naftalină policlorurată (PCN). O mare parte dintre aceste toxine permanente și persistente sunt emise sub formă
de nanoparticule. Dioxina -2,3,7,8 TCDD este cea mai periculoasă substanță generată de om.
În aceste condiții voi face toate demersurile necesare pentru scoaterea celor trei incineratoare din acest program.
Deputat
Marius Bodea
***
Parteneriatul Strategic România – Statele Unite
întărit prin vizita Președintelui Klaus Iohannis la Casa Albă
Vizita oficială a președintelui Klaus Iohannis la Casa Albă poziționează România ca actor strategic, de importanță
maximă a flancului estic NATO. Aceasta marchează importanța relațiilor româno-americane și angajamentul Statelor Unite de
a apăra România în cazul unei amenințări militare din Est. Pentru România, această vizită este un succes deoarece am obținut
confirmarea că este un stat important în spațiul transatlantic care joacă un rol vital în păstrarea securității regionale, și chiar
internaționale. În plus, prin această vizită s-au deschis noi orizonturi pentru o cooperare cu Statele Unite mai intensă în toate
sectoarele de interes național.
Această vizită a reprezentat o premieră din mai multe puncte de vedere. Este pentru prima dată când un președinte
român este invitat la Casa Albă la începutul mandatului unui președinte american, și în plus, președintele Klaus Iohannis a fost
primul șef de stat din Europa de Est, invitat la Washington. Acest fapt subliniază importanța geostrategică și geopolitică a
României, în perspectiva americană, dar și asigurarea că România se va bucura de suportul Statelor Unite, și al NATO, în
cazul unor amenințări externe NATO. Președintele Donald Trump a asigurat România, că nu va ezita de a apela și uza de
Articolul 5 din Tratatul de la Washington, dacă situația o cere, astfel, declarând că securitatea flancului estic al NATO
reprezintă o prioritate pe agenda administrației americane. Poziția SUA și a președintelui Trump vis-à-vis de România
reprezintă o premieră deoarece este pentru prima dată când administrația americană califică mandatul unui președinte român ca
fiind unul foarte bun. Este de apreciat că, pentru prima dată, nu s-a bătut monedă pe lupta împotriva corupției, Donald Trump
evidențiind atuurile României din perspectiva securității internaționale.
Întâlnirea oficială dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Donald Trump reprezintă o premieră deoarece nu
s-au menționat critici la adresa României, remarci sau nemulțumiri și „teme” de realizat pe viitor. Washingtonul a lăudat
România și abordarea sa în politica externă, după ce Iohannis a asigurat că România va continua preocuparea pentru stabilitate
și securitate, fiind un partener stabil în Est, de încredere al NATO și al Uniunii Europene. Prin discursul șefului de stat,
România și-a asigurat poziția fermă și aprecierea din partea SUA.
Statele Unite ale Americii, prin vocea președintelui Trump, au apreciat decizia președintelui și a CSAT-ului de a
respecta obligația NATO a împărțirii corecte a sarcinilor, de a aloca 2% din PIB pentru armată, șeful de stat american invitând
restul statelor membre NATO să adopte această măsură, urmând modelul României.
De asemenea, mesajul trimis de președintele Donald Trump în vederea sporirii investițiilor americane în România în
domenii strategice și nu numai, dublat de întâlnirea cu Secretarul de Stat american, șeful CIA și Secretarul pe Economie al
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Departamentul de Stat, evidențiază că relațiile economice româno-americane trebuie să reprezinte o prioritate în vederea
întăririi parteneriatului strategic dintre cele două state.
Succesul întâlnirii se poate reflecta în stabilitatea României, în siguranța națională și dezvoltarea economică solidă și
de durată. Deschiderea făcută de Președintele Klaus Iohannis trebuie continuată de Guvern și de celelalte instituții
fundamentale ale statului. Acum, este extrem de importantă elaborarea programelor sectoriale cu implicații directe în siguranța
națională: apărare, justiție, energie, transporturi, sănătate și educație, astfel, România va continua să asigure comunitatea
occidentală internațională, în special SUA că este un partener capabil și de încredere. Din acest moment, discursurile
politicianiste, încleștările politice pe subiecte mici sau urmărirea strictă a unor interese politice partidice în vederea manipulării
și cumpărării electoratului, și nu asigurarea realizării interesului național, vor fi contrare deschiderii realizate prin vizita
Președintelui Iohannis în Statele Unite și vor încetini dezvoltarea României.
Guvernul trebuie să continue și să întărească Parteneriatul Strategic cu SUA, și să asigure poziția României în Uniunea
Europeană și NATO, deoarece, pe termen lung, relația specială cu SUA, apartenența la UE și colaborarea cu Germania și
Franța, ca principali parteneri economici, reprezintă garanția intrării României și a românilor în familia marilor state și națiuni
ale lumii.
Deputat
Nicolae Neagu
***
14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge
În fiecare an, la data de 14 iunie sărbătorim Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Această decizie s-a luat de către
Organizația Mondială a Sănătății, cu prilejul celei de-a 58-a reuniuni anuale, la care statele membre și-au declarat
angajamentul și sprijinul pentru donarea voluntară de sânge.
Prin sărbătorirea acestei zile se dorește să crească gradul de conștientizare a nevoii de donații constante de sânge,
precum și de a aduce un omagiu donatorilor voluntari.
Tema din acest an pune accentul pe importanța constituirii de rezerve de sânge pentru situații de urgență prin
sensibilizarea populației privind importanța donării de sânge. Sloganul campaniei este „ Donează sânge. Donează acum.
Donează constant.”
În România unul din zece bolnavi care ajung în spitale are nevoie de sânge sau produse derivate din sânge. Dezastre ca
accidentele de mașină, incendiile sau alte traume de acest gen se întâmplă, din nefericire, în fiecare zi, iar victimele acestor
dezastre au nevoie de sânge, și de puține ori se întâmplă să aibă nevoie doar de o unitate de sânge. În medie, este nevoie de
500.000 de unități anual, în România. Deși pentru donator nu există nici un risc, în toate centrele de transfuzii existând
materiale sanitare de unică folosință, numărul celor care donează benevol sânge în România este printre ultimele locuri, iar
multe intervenții chirurgicale din țară sunt amânate. De asemenea, pentru primitor, riscurile sunt înlăturate, pentru că fiecare
cantitate de sânge recoltată este testată din toate punctele de vedere.
Transfuziile de sânge și produse din sânge ajută la salvarea a milioane de vieți în fiecare an, iar donatorii voluntari
sunt adevărați eroi necunoscuți, întrucât donarea de sânge este un act umanitar, benevol, neremunerat și anonim.
De aceea, consider că trebuie să le mulțumim și să le urăm „La mulți ani!” și multă sănătate tuturor donatorilor de
sânge din lumea întreagă, întrucât au înțeles că fără acest gest umanitar nu pot fi salvate vieți!
Deputat
Antoneta Ioniță
***
Vizita Președintelui României în SUA – un moment istoric pentru țara noastră
Stimați colegi,
După îndelungi perioade de eforturi susținute ale țării noastre în plan extern, iată că a sosit și momentul să ne
mândrim: relațiile diplomatice pe care statul român le-a cultivat în ultimii ani cu Occidentul și politica externă a României sunt
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recunoscute cu succes în plan internațional. Săptămâna trecută a avut loc vizita lui Klaus Iohannis în SUA, domnia sa fiind
primul președinte din regiune invitat la Casa Albă după preluarea mandatului de către Donald Trump. Vizita va fi urmată de
întâlniri bilaterale ale Președintelui țării noastre cu Angela Merkel și Emmanuel Macron în a doua jumătate a acestei luni.
Vizita președintelui României în SUA este și va rămâne un moment istoric pentru țara noastră. Avem parte de o
recunoaștere a implicării noastre continue ca membru NATO pe flancul estic, prin facilitarea prezenței trupelor americane în
zonă. În cadrul conferinței comune susținute la Casa Albă, Președintele SUA a punctat foarte clar lucrurile care ne fac demni
de a fi un stat NATO recunoscut și apreciat. Au fost amintite: eforturile trupelor românești din Afganistan, alocarea a 2%
pentru bugetul apărării, lupta anticorupție. Toate acestea generează și întrețin încrederea în relațiile noastre cu statele NATO și
UE.
Stimați colegi,
România este în acest moment un actor politic activ în plan extern și reușește să creeze un echilibru în relațiile
bilaterale (cu state precum Germania sau Franța) sau instituționale (cu NATO și UE). Centenarul Marii Uniri va regăsi
România în această poziție externă deosebit de valoroasă. Ea ne atrage însă și responsabilități. De aceea, sper ca forțele politice
din țara noastră să înțeleagă importanța acestui moment. Este vital să nu ne declinăm responsabilitățile de actor politic regional
din cauza unor batălii politice interne.
În politica externă și în fața aliaților noștri, România trebuie să dea dovadă de verticalitate și unitate. Este de asemenea
important să continuăm lupta anticorupție, pentru a asigura un mediu politic și economic sănătos. Dacă reușim aceste lucruri,
rezultatele nu vor întârzia să apară. Încrederea crescută în țara noastră va atrage investiții în plan economic și va fi de bun
augur pentru relațiile comerciale ale țării noastre cu exteriorul.
Deputat
Mara Mareș
***
Legea salarizării unitare este de fapt legea salarizării arbitrare
Dragi colegi,
Săptămâna trecută Parlamentul României prin Camera Deputaţilor a adoptat Legea cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice publice, cunoscută ca Legea salarizării unitare. Legea salarizării unitare a fost un act
normativ aşteptat de mai mult timp de societatea civilă, un act care implică multă analiză şi cumpătare, care trebuia să asigure
un echilibru între toate palierele vieţii cotidiene.
Ce este de fapt Legea salarizării unitare? Legea salarizării unitare este orice numai unitară nu este. Principiile în jurul
cărora a fost construit actul normativ, legalităţii, nediscriminării, egalităţii, importanţei sociale a muncii, ierarhizării pe
orizontală şi verticală, sustenabilităţii financiare se regăsesc parţial sau deloc în Lege. Îmi fundamentez acest punct de vedere
pe faptul că mai multe categorii sociale şi-au manifestat indignarea, lucru care era de aşteptat, şi pot merge mai departe în
sensul manifestării nemulţumirilor lor.
Legea salarizării unitare este de fapt legea salarizării arbitrare. Simpla lecturare a textului legii demonstrează faptul că
nu s-a ţinut cont în elaborarea ei de criteriile enunţate mai sus. Ce îndreptăţeşte unele categorii sociale la beneficii economice
mai mari şi pe altele nu? Cine stabileşte că unele categorii sociale trebuie şi merită să primească mai mulţi bani şi altele nu? Sau făcut simulări pe Legea salarizării unitare? Care este impactul bugetar? De ce există în forma adoptată de Camera
Deputaţilor decalaje de timp în acordarea beneficiilor băneşti pentru unele categorii sociale faţă de ceea ce era prevăzut iniţial?
Sunt doar câteva întrebări care aşteaptă răspunsuri.
Personal, consider că Legea salarizării unitare nu este comprehensivă şi nici durabilă. Nu a existat o consultare mai
largă asupra proiectului şi nici nu s-a ţinut cont de nevoile societăţii. Responsabilii actului normativ trăiesc şi gândesc în tagma
sindromului „campaniei electorale permanente”, iar acest aspect cred că demonstrează, în primul rând, lipsa de respect faţă de
toţi cetăţenii României.
Legea salarizării unitare nu este un act normativ uşor de gândit şi construit dacă se doreşte un document solid. Nimeni
nu a constrâns sau obstrucţionat în vreun fel anume iniţiatorii să declanşeze mecanisme mai ample de consultare publică.
Vorbim aici de un egoism politic caracteristic actualei majorităţii politice care generează indignare în rândul românilor. Nu
putem vorbi de o societate performantă atâta timp cât nu există o echitate în funcţie de sarcini şi atribuţii.
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Inopinez că Legea salarizării unitare nu se apropie în nici un fel de ceea ce dorea şi aştepta societatea românească,
aceasta nu interferează cu aşteptările sectorului bugetar.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
 Întrebări
Adresată domnului Alexandru Petrescu, ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Derularea Programului Diaspora Start up
Mulți români din afara țării, care vor să-și deschidă noi firme în țară, așteapta cu nerabdare. Programul Diaspora Starup.Acest program ar trebui să se deruleze mult mai rapid, numai așa se vor înființa mai multe start up-uri, numai așa vom
încuraja românii din Diaspora să se întoarcă acasă, vom revigora mediul economic, va crește numărul de angajați și se va
reduce numărul șomerilor. Nu cred că România își mai permite să piardă zeci de milioane de euro, bani europeni destinați
Diasporei. Nu cred că ne mai permitem să funcționam, în cadrul acestui program pe principiul: „Primul venit, primul servit”,
mai ales că din cele 59 de proiecte depusă, doar 35 au fost admise, deși contestatiile încă nu au fost făcute.
Sper ca Programul Diaspora Start up să nu fie o mare păcăleală, mai ales că mulți vechiculează ideea că milioane de
euro merg spre firme fantomă.
În acest sens, vă rog domnule ministru să îmi comunicați situația exactă a proiectelor derulate până în prezent și ce
aveți în vedere pentru mai multă trasparență și încredere în acest program pentru ca banii să fie folosiți cât mai corect?
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Mihai Oprișcan
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Situația acreditării Autorităților de Managament
Doamna ministru,
Au trecut 3 ani și câteva luni de la începerea noului cadru financiar 2014-202, iar România nu reușește să obțină
fonduri structurale și de coeziune, pentru că nici acum nu au fost desemnate și acreditate autoritățile de management din
subordinea ministerului pe care îl conduceți. Nu cred că sunt singurul parlamentar care vă interpelează în acest sens, dar este
rușinos ca România să fie tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană, legat de înființarea acestor autorități.
Vă rog, doamna ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați care este situația acreditării Autorităților de
Management pentru fonduri europene și dacă se va respecta termenul de 1 iulie pentru acreditarea acestora.
Menţionez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Acordarea subvenţiilor în agricultură în anul 2018, fără cadastrarea terenurilor agricole
Domnule ministru,
Conform noilor proceduri implementate de către Comisia Europeană pentru noile state membre ale Uniunii Europene,
pentru a mai putea beneficia de acordarea subvenţiilor agricole, a plăţilor directe, fermierii români vor trebui să se înscrie în
Registrul unic de identificare, administrat direct de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură. Numai după ce
realizează această procedură, fermierii vor putea să depună cereri de plată, pe baza unei precise identificări a parcelelor de
teren agricol, prin sisteme electronice cu privire la datele cadastrale. Aşadar, după 1 ianuarie 2018, identificarea tuturor
parcelelor agricole se va face exclusiv în baza sistemelor cadastrale, iar fermierii care nu se vor supune acestor exigenţe, nu
vor mai putea fi beneficiarii plăţilor directe pentru sprijinirea culturilor.
Având în vedere faptul că în anul 2017 singurele sume atrase de România de la Uniunea Europeană reprezintă plăţile
directe în agricultură şi luând în considerare riscurile majore ale pierderii sau întârzierii utilizării acestor resurse financiar
pentru anul 2018, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări:
- La momentul iunie 2017, care este stadiul de implementare al Programului Naţional de Cadastru 2015 – 2023, care
are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2.337 de Unităţi Administrativ Teritoriale situate în mediul urban şi
rural?
- Câte imobile au fost cadastrate până în prezent şi câte vor mai putea fi cadastrate până la 1 ianuarie 2018? Câte ar
mai trebui cadastrate în următorii ani?
- Care este efortul bugetar pe care ar trebui să-l facă statul român, prin MDRAPFE, în vederea cadastrării tuturor
terenurilor agricole care pot accesa subvenţii în agricultură?
- Aţi întreprins, până în prezent, vreun demers concret pentru a convinge Comisia Europeană să menţină actualul
sistem (plăţi directe pe suprafaţă), pentru a obţine încă un termen de tranziţie rezonabil, până la care România va reuşi să
cadastreze toate imobilele pe care şi le-a propus prin programul mai sus amintit?
- Aţi evaluat impactul economic al acestor pierderi, nu numai pentru competitivitatea fermierilor, ci şi pentru
ansamblul economiei naţionale?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanţelor Publice
Referitor la răspunsul formulat la întrebarea nr. 661A/19.04.2017
Domnule ministru,
Înainte de toate, vă rog să primiţi mulţumirile mele sincere pentru răspunsul la întrebarea nr. 661A/19.04.2017. În al
doilea rând, aş fi fost bucuros ca la această întrebare să răspundeţi dumneavoastră, ca un specialist apreciat şi respectat, nu să
delegaţi această competenţă unui secretar de stat care are tendinţa de a răspunde în şabloane. Pentru că răspunsul la întrebarea
adresată mi-a dat impresia că textul acesteia nici măcar nu a fost citit, dar apoi înţeles, vă rog, domnule ministru să îmi permit
să vin cu mai multe precizări pe marginea propunerii legislative depuse de mine şi care vizează stimularea oficializării fiscale a
veniturilor obţinute în contul orelor suplimentare efectuate de angajaţii din sectorul privat.
În primul rând, în răspunsul secretarului de stat se spune, sper că în glumă, că propunerea legislativă are impact
bugetar negativ, deşi în aceeaşi frază se precizează că nu se cunoaşte dacă angajatorii privaţi din România plătesc ore
suplimentare. Potrivit datelor Eurostat, în România maximum 10% dintre angajaţi primesc venituri salariale în contul orelor
suplimentare, între aceştia intrând şi angajaţii din sectorul public unde legea permite plata gărzilor, a orelor de noapte etc. Mai
mult, se precizează că veniturile din această sursă, pe care domnia sa nu le cunoaşte, s-ar putea să fi fost prinse în prognozele
economice privind bugetul de stat pentru acest an. De asemenea, cunoaşteţi foarte bine că o fişă financiară cu privire la
impactul măsurii (prevăzută de Legea finanţelor publice nr. 500/2002), doar Ministerul Finanţelor Publice poate face, deoarece
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dispune de toată logistica şi informaţiile necesare. Constatând din răspunsul formulat la întrebarea nr. 661A/19.04.2017 că
Ministerul Finanţelor Publice nu este interesat sau nu poate evalua acest impact, am decis să elaborez eu această fişă, în baza
datelor furnizate de Ministrul Muncii, doamna Lia-Olguţa Vasilescu, după cum urmează:
Nr. total
Număr total
Număr
Venituri la Număr
de ore
de ore
Nr. total
Venituri
Situaţia
contracte
BCG din
contracte
suplim.
suplimentare
de ore
la BCG
prezentă/Trei
de muncă
ore suplim. de muncă
efectuate
efectuate
suplim.
din ore
şcenarii
normă
(milioane
normă
contracte
potrivit
efectuate suplim.
întreagă
lei)
parţială
timp
Eurostat
parţial
ÎN PREZENT Actuala formă a
Codului Fiscal

3.826.867

146.951.693

714 mil. lei

958.389

0

0

0

SCENARIUL I
După
implementarea
propunerii
legislative
(max.32
suplim.ore/lună/c
ontract)

4.303.012

1.652.356.608

3.270 mil.
lei

482.244

0

0

0

SCENARIUL II
după
implementarea
propunerii
legislative
(max.16
suplim.ore/lună/c
ontract)

4.303.012

826.178.304

482.244

0

0

0

0

0

0

1.935 mil.
lei

SCENARIUL
III
După
implementarea
1.167mil.
4.303.012
413.089.152
482.244
propunerii
lei
legislative
(max.8
suplim.ore/lună/c
ontract)
(Simulările s-au efectuat pe datele disponibile la data de 27.02.2017)

După cum foarte uşor puteţi obseva pe simulările de mai sus, efectuate în baza cifrelor furnizate de Ministerul Muncii
şi Justiţiei Sociale, şi în scenariul nr. 3, cel mai pesimist, veniturile colectate la bugetul general consolidat sunt mai mari decât
în situaţia prezentă, mai ales că măsură vizează o migraţie a contractelor cu timp parţial, către contractele cu normă întreagă.
Aşadar, nici nu poate fi vorba despre un impact bugetar negativ, nici măcar pe termen scurt, deoarece, în prezent, majoritatea
angajatorilor din sectorul privat evită oficializarea veniturilor pentru orele suplimentare, din cauza poverii fiscale aplicate
muncii. Cunoaşteţi foarte bine faptul că angajatorii privaţi recurg la tot felul de tertipuri (de tip evazionist) pentru a-şi stimula
angajaţii, fără ca acest lucru să se reflecte şi în contribuţii la bugetul de stat. Astfel, propunerea noastră vizează tocmai
scoaterea acestor sume din economia subterană.
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Cunoscând faptul că economia reacţionează mult mai bine la stimulente, în privinţa conformării fiscale voluntare, vă
rog să analizaţi încă o dată dacă măsura propusă de mine nu vine chiar în sprijinul Guvernului pentru a asigura o colectare a
veniturilor bugetare într-o pondere cât mai mare, raportat la PIB.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Graţiela Gavrilescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Procedurăde infringement, faza pre-contencioasă, pentru netranspunerea Directivei 98/2008/CE
Stimată doamnă Viceprim-ministru,
Ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2008/98/CE, Comisia Europeană a transmis scrisoarea de punere în
întârziere, având ca obiect transpunerea și punerea în aplicare a prevederilor acestei directive privind deșeurile.
Astfel, vă solicit să-mi puneți la dispoziție textul acestei scrisori transmise de Comisia Europeană.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
Adresată doamnei Graţiela Gavrilescu, Viceprim-ministru, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Situație APM Iași privind întocmirea unui
Plan de Acțiune pe termen scurt conform HG 257/2015
Stimată doamnă Viceprim-ministru,
Având în vedere problema cu care se confruntă aglomerarea Iaşi, mai specific nivelul crescut de particule în suspensie
PM10 în atmosfera, cât şi rapoarte publicate de APM Iaşi la adresa: http://apmis.anpm.ro/ro/rapoarte-lunare1, doresc să ştiu
dacă s-a conceput de către APM Iaşi Planul de Acţiuni pe termen scurt conform HG 257/2015. Doresc să-mi puneţi la
dispoziţie acest plan de acţiune pe termen scurt sau orice masură dispusă a fi luată de catre APM Iasi, ANPM, Primaria
Municipiului Iasi.
În primele trei luni ale anului 2017, s-au înregistrat un cumul de 94 de depășiri pentru indicatorul PM10. De menționat
e faptul că începând din luna februarie 2017 și stația IS-2 măsoară PM10 gavimetric. La stația IS-6, în primele trei luni ale
anului 2017 nu s-a măsurat PM10 din pricina defecțiunilor la analizatorul LSPM10.
La statia IS -1 Podul de Piatra au fost inregistrate in prima 3 luni 37 de depasiri ale poluantului PM10 (deşi limita
maximă anuală admisa este de 35 de depăşiri)
Solicit răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
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Adresată domnului Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
Situația domnului Constantin Vasiliu
Stimate domnule ministru,
Având în vedere situaţia d-nului Constantin Vasiliu, calitatea să de Antrenor Emerit şi experianta profesională.
Adresele ataşate acestei interpelări, respectiv, adresa nr 373/03.03.2015 emisă de Federaţia Română de Box şi adresa
13798/19.12.2016 emisă de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Ministru Elisabeta Lipa.
Vă rog să-mi comunicaţi care este situaţia actuală a d-nului Constantin Vasiliu şi de ce până în prezent Subcomisia
pentru acordarea indemnizaţiei de merit prin raportare la dispoziţiile art 17 alin (2) din HG 859/2003 nu a emis un punct de
vedere.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Marius Bodea
***
 Interpelare
Adresată: doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
De către: deputat Viorica Cherecheș
Obiectul interpelării: Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale
Stimată doamnă ministru,
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 215/2016 privind
ceremoniile oficiale. Legea are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfăşurate de
autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale. Aceasta stabileşte ordinea de precădere a participanţilor la astfel de
evenimente, prevede regulile generale privind organizarea şi reglementează atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice în
această materie. Conform articolului 16 al legii mai sus invocate, se stabilește, cu strictețe, o „ordine de precădere” în cadrul
ceremoniilor oficiale pentru depunerea unor coroane de flori. Sunt enumerate, limpede, Administrația Prezidențială,
Parlamentul României, Guvernul României/prefectul (în plan local, ca reprezentant al guvernului în teritoriu), primarul
localității în care se desfășoară ceremonia, președintele Consiliului județean, corpul diplomatic și… alte entităţi sau persoane!
La „și alții”, art. 16, alin. (4) precizează că „după încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane şi din partea altor
entităţi sau persoane”. Astfel că veteranilor de război şi Cultului Eroilor li se permite să depună coroane după încheierea
festivității, aceştia trebuind să aștepte până la finalul ceremoniei. Să recunoaștem, în perioada de după decembrie 1989
meritele eroilor şi a veteranilor de război, în special ale acelora care au cunoscut ororile sistemului penitenciar comunist, au
fost cu greu recunoscute, compensaţiile financiare fiind mult întârziate. Statul român a pretins mereu că buzunarele îi sunt
goale, uitând că patimile veteranilor de război, ca și ale celor încarcerați în oribilul sistem penitenciar comunist au fost
provocate de același stat. A rămas recunoștința. Să-i respecți pe aceia care au luptat și au suferit pentru un crez, pentru o idee.
Legiuitorul a decis o ordine strictă la ceremoniile oficiale pentru depunerea unor coroane de flori, aruncându-i pe veteranii de
război undeva în derizoriul unui alineat de lege ,,după încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane şi din partea altor
entităţi sau persoane.” Vă propun să-i cinstim așa cum merită, trecându-i în lege și la ceremonia militar - religioasă, înainte ca
despărțirea de ei să fie una definitivă. Fiindcă merită măcar atât din partea noastră! Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să-l
repete şi trebuie să le dăm şansa veteranilor de război să ne spună despre ororile pe care le-au trăit tocmai pentru ca noi să
învăţăm din cele spuse de ei. Este inadmisibil să avem o “Zi a Eroilor” şi o “Zi a veteranilor” la care să ţină discursuri
autorităţile dar nu şi veteranii, cei care au cu adevărat ceva de spus. Solicit analizarea şi modificarea legii astfel încât veteranii
de război, atâta timp cât îi mai avem, să poată să le povestească generaţiilor mai tinere despre faptele lor de vitejie. Prin
urmare, vă solicit doamnă ministru să analizaţi modul în care putem face acest lucru și din punct de vedere legal.
Solicit răspuns în scris.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
 Întrebări
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Arborarea drapelului „Ținutului Secuiesc” – contravenție?
Doamnă ministru, vă supun atenției următoarea situație – în data de 2.06.2017, un cetățean cu domiciliul în MiercureaCiuc, județul Harghita a fost amendat de către agentul constatator Filote Mihăiță, din cadrul Poliției municipiului MiercureaCiuc cu suma de 10000 lei pentru arborarea drapelului „Ținutului Secuiesc” pe acoperișul unui imobil reprezentând un bloc de
locuințe cu zece etaje.
Conform Procesului Verbal înmânat așa-zisului contravenient, acesta a fost amendat în baza Legii nr. 141/2015
privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. Conform acestei legi,
contravenienții nu pot fi decât unitățile administrativ-teritoriale în cazul în care arborează steagul propriu, ca simbol local care
poate fi supus aprobării prin Hotărâre de Guvern, în altă parte decât la sediile autorităților administrației publice locale, precum
și la cele ale instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, și numai împreună cu
drapelul României și drapelul Uniunii Europene.
Întrebare: Doamnă ministru, există un temei legal, cum ar fi cel indicat de agentul constatator Filote, care să prevadă
că persoanele fizice pot fi sancționate cu amendă pentru arborarea unui simbol local, în cazul acesta drapelul „Ținutului
Secuiesc”, pe un teren sau imobil privat?
Cum poate fi tras la răspundere agentul constatator din cadrul Poliției municipiului Miercurea-Ciuc, care a
întocmit Procesul Verbal, în cazul în care se dovedește că nu există un temei legal pentru care persoana în cauză a fost
amendată?
Atașez prezentei Procesul Verbal Seria PHRY, Nr. 001516, înmânat contravenientului în data de 2.06.2017.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Attila Korodi
***
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
Programul Leader – probleme identificate
Programul Leader – este programul cu una dintre cele mai mari rate de absorbție (96,5%.) - aproximativ 8.000 de
proiecte finanțate prin axa LEADER a PNDR 2007 – 2013.
Programul Leader este coordonat pe de o parte de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pe partea de
strategie, pe de altă parte de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru partea de implementare a finanțărilor
către beneficiari și anume Grupurile de Acțiune Locală care este cureaua de transmisie spre beneficiarii finali din aria
geografică pe care o acoperă.
Din păcate există percepția că între aceste două instituții MADR și AFIR există o comunicare deficitară, astfel încât
Grupurile de Acțiune Locală, entitățile care practic implementează programul, de multe ori primesc informații contradictorii de
la cele două instituții coordonatoare.
De exemplu pe deoparte ministerul -MADR- cere o strategie inovatoare în proiecte și să nu fie o copie locală a
strategiei naționale de dezvoltare rurală însă AFIR spune că trebuie să se muleze pe această formularistică și strategie națională
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întru-cât nu există formulare speciale programului Leader decât pentru PNDR. Astfel, vor exista multiple probleme și piedici
în decursul obținerii finanțării.
O altă problemă semnalată este spre exemplu că pentru linia de finanțare 312 se spune clar că există posibilitatea
depunerii și realizării de proiecte pentru dezvoltarea electrificării unor zone din cadrul UAT-rilor. Din păcate însă societatea
care este distribuitoarea energiei solicită transferul acestor investiții înainte de exploatare în patrimoniu propriu (de obicei
vorbim de Electrica) lucru absolut imposibil de realizat întru-cât asemenea cheltuieli nu pot fi decontate de către autoritate,
deoarece fondurile europene ar îmbogăți o societate comercială.
Sunt și alte probleme pe care însă nu doresc să le detaliez acum.
Întrebare: Domnule ministru, când va fi operațional programul Leader pentru noua perioadă de programare? Când
estimați că vor fi contractate aceste finanțări către GAL-rile selectate? Nu considerați că asemenea întârzieri periclitează gradul
de absorbție?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Szabó Ödön
***
Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice
Salariile cuvenite personalului didactic din învățământul de stat
pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
Stimate domnule ministru,
Articolul 2 alineatul (1) al Legii 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din
învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 prevede că “Personalului didactic din învățământul de stat
căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza
căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de
la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:
a) în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;
b) în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;
c) în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
d) în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
e) în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.”
În rectificarea bugetelor de stat și asigurărilor sociale pe anul 2016 a fost inclusă o tranșă din valoarea diferențelor
salariale, care într-adevăr a fost achitată, însă conform cunoștințelor mele în bugetul de stat pe anul 2017 nu au fost alocate
sume pentru plata diferențelor salariale conform legii sus menționate.
Domnule ministru, vă rog să estimați când va fi achitată următoarea tranșă din valoarea diferențelor salariale
menționată în Legea 85/2016. Respectiv vă rog să îmi comunicați dacă aveți în vedere să includeți acestea în prima
rectificare bugetară pe anul 2017.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Szabó Ödön
***
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