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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor
(perioada 18 – 23 iunie 2017)

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de duminică, 18 iunie
Duminică, 18 iunie, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, a fost prezentat textul Moţiunii de cenzură
„România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!”. Documentul a fost iniţiat şi semnat de 222 deputaţi
şi senatori ai PSD şi ALDE.
Reprezentanţii grupurilor parlamentare ale PNL, USR, UDMR şi PMP nu au fost prezenţi în sală.
Dezbaterile şi votul asupra Moţiunii de cenzură vor avea loc miercuri, 21 iunie, de la ora 11.00.

Ședința Camerei Deputaților de marți, 20 iunie
Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 20 iunie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi
scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025 (PHCD 57/2017) – 235 voturi pentru;
2. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PL-x 465/2016) - lege ordinară – 220 voturi
pentru, 2 împotrivă, 23 abţineri;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 143/2017) - lege ordinară – 223 voturi pentru, 23 împotrivă, 2
abţineri;
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1
alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale
şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1
alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice (PL-x 214/2017) - lege ordinară – 151 voturi pentru, 85 împotrivă, 16 abţineri;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x
103/2016) - lege ordinară – 251 voturi pentru, 12 abţineri;
6. Proiectul 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 (PL-x 512/2016) - lege ordinară – 233 voturi
pentru, 29 împotrivă, 2 abţineri;
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(PL-x 27/2017) - lege organică – 267 voturi pentru;
8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x
489/2015) - lege organică – 230 voturi pentru, 30 abţineri;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.8/1991 (Pl-x 837/2015) - lege
organică – 232 voturi pentru, 30 împotrivă, 1 abţinere;
10. Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale
consolidate şi de modificare a unor acte normative(PL-x 218/2017) - lege organică – 261 voturi pentru;
11. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării
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Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea (PL-x 205/2017) - lege organică – 263 voturi pentru, 1
împotrivă, 3 abţineri;
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi
completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 172/2017) - lege ordinară, a fost
retrimis Comisiei pentru mediu, în vederea redactării unui raport suplimentar;
În plenul Camerei Deputaţilor s-a anunţat, marţi, 20 iunie, că deputaţii Florea Damian şi Sorin Mihai Câmpeanu nu
mai fac parte din Grupul parlamentar al ALDE, în timp ce deputatul Octavian Goga a părăsit Grupul parlamentar al PMP,
urmând să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 21 iunie
Moţiunea de cenzură „România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor”, iniţiată de senatori şi
deputaţi ai PSD şi ALDE, a fost adoptată, miercuri, 21 iunie, cu 241 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. Conform art. 113
din Constituţia României, Guvernul este demis, iar preşedintele Klaus Iohannis urmează să desemneze un alt candidat pentru
funcţia de prim ministru. Puncte de vedere asupra moţiunii de cenzură au exprimat: Liviu Dragnea (deputat, Grupul
parlamentar al PSD), Raluca Turcan, deputat şi Daniel Fenechiu, senator, Grupul parlamentar al PNL, Dan Barna (deputat,
Grupul parlamentar al USR), Varujan Vosganian (deputat, Grupul parlamentar al ALDE), Traian Băsescu (senator, Grupul
parlamentar al PMP) şi Varujan Pambuccian (deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.
La votul asupra moţiunii de cenzură, secret cu bile, nu au participat parlamentarii aparţinând grupurilor parlamentare
ale PNL, USR, UDMR şi PMP.
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă
la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 23 iunie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în luna ianuarie 2017

1029

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
388
– 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

230
429

793
6

425
28
43
127
227
1
1
2
605
158
429
16
2
6
14
11
3

Cele 425 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
130 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
84 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
32 proiecte de legi
295 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 143 legi, dintre care 14 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 127 din iniţiativele
legislative adoptate în actuala sesiune.
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C. Situaţia iniţiativelor legislative
aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor

Şedinţa din ziua de marţi, 20 iunie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

163
161

din care: - în dezbatere
- la vot final

2
12

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

10
10

- votate
- la promulgare

10

- la vot final
Retrimise la comisii

2
1

▪ Cele 10 iniţiative legislative votate privesc:
5 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
1 proiect de lege
5 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d

rivesc:
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 19 – 23 iunie 2017)

I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1. PL-x 512/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
2. PL-x 218/2017 - Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare
anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
3. PL-x 143/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
4. PL-x 205/2017 - Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei
Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
5. PL-x 214/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru
modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
6. PL-x 465/2016 - Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
7. PL-x 27/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă
8. Pl-x 489/2015 - Lege pentru completarea Legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice
9. Pl-x 837/2015 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.8/1991
10PL-x 103/2016 - Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
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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 22 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
decizională
Camera
Deputaţilor primă Cameră
sesizată:
Camera
Deputaţilor Cameră
decizională:

Proiect
e

4

54

Total
Total general:

Senat
În
procedură

0

0

0
58

0

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

ADOPTATE / RESPINSE
0
0
0
10
22

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

0
0
2
2
0
0
6
16

0
32

26
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 22 iunie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

PLx
640/2015
L
455/2016

PLx
524/2011

2

L
616/2011

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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)

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.

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

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

PLx
525/2011

3

L
617/2011

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj
pe anul 2010. (poz. I-c-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu

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.

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj
pe anul 2010.

Stadiul

S - Adoptat pe
05.10.2015

CD - OZ Plen
IND

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

Observații

Raport de
adoptare cu
amendamente
depus pe data de
20.06.2017
(664/Rs/2017)

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

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

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

4

PLx
203/2013
L
241/2013

PLx
428/2012

5

L
394/2012

PLx
413/2013

6

L
546/2013

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

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.

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
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului CD +S
BUG CD + BUG S
șomaj pe anul 2011. (poz. I-c-4)
general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru
- 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 anual al datoriei publice
aferente anului 2012. (poz. I-c-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

șomaj pe anul 2011.

CD +S
BUG CD + BUG S

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

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

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
414/2013

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)

L
547/2013

PLx
411/2014

8

L
568/2014

PLx
412/2014

9

L
569/2014

Obiectul de reglementare

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG 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 Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
contului general al datoriei publice aferente activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra CD + S
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a BUG CD + BUG S
anului 2013. (poz. I-c-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru
şomaj pe anul 2013. (poz. I-c-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în
exerciţiul financiar al anului 2013.

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

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

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

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

Nr.
crt

10

Nr. înreg.

PLx
562/2015
L
350/2015

PLx
71/2015

11

L
604/2014

PLx
554/2015

12

L
279/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

BUG CD + BUG S

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

S - Adoptat pe
18.02.2015

TDR:
02.03.2015

CD +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/volumrezultat, incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de
care beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără
contribuție personală, pe baza prescripției medicale în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru
denumirile comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor
naționale de sănătate, de către deținătorii autorizațiilor de
punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali
ai acestora.

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

TDR:
22.09.2015

Nr.
crt

13

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

14

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 nonfinanciari, 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
pt. raport
comun

TDR:
15.11.2016

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - BUG şi
JUR
pt. raport
comun

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
24/2017

15

L
550/2016

PLx
128/2017

16

L
633/2016

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

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.

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
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
07.03.2017

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

PLx
100/2009
L
694/2008

20

PLx
445/2010
L
229/2010

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

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

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 s-a realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4
milioane lei și cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unui număr de
cinci
acte
normative
din
domeniul
protecţiei
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum şi garanţii conexe.
Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor
preţioase din România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi
pietre preţioase.

Stadiul

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

S - Adoptat pe
11.02.2009

CD - IND
pt. raport

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

TDR:
12.03.2009

S - Adoptat pe
02.09.2010

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

TDR:
02.04.2013

Nr.
crt

21

22

23

Nr. înreg.

PLx
781/2015
L
390/2015

PLx
213/2016
L
10/2016

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
468/2012

24

L
333/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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

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

Stadiul
S - Adoptat pe
02.11.2015

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

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale
de conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul
propunerii este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în
ceea ce priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile
consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea
se pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu
contravaloarea lor.
Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate,
precum şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare
a acestora prin extinderea răspunderii producătorilor
asupra organizaţiilor colective de transfer, care preiau
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe
fluxurile de deşeuri.

Observații

S - Adoptat pe
19.04.2016

CD - IND
pt.raport

TDR:
12.11.2015

TDR:
26.05.2016

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

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 SAN
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre pt. raport
- Iniţiator: Guvern
privind suplimentele alimentare.
comun
- Cameră decizională: CD

TDR:
10.11.2016

TDR:
29.11.2012

Nr.
crt

25

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
23/2017

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)

L
547/2016

PLx
26/2017

26

L
557/2016

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

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind
reorganizarea
Companiei
Naţionale
de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din RomâniaS.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

27

PLx
451/2015
L
139/2015

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

Obiectul de reglementare
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.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
28.12.2016

CD - AGRI și
JUR
pt. raport
comun

TDR:
16.02.2017

S - Adoptat pe
22.12.2016

CD - TRSP și
JUR
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

TDR:
16.02.2017

TDR:
18.06.2015

Nr.
crt

28

29

30

Nr. înreg.

PLx
825/2015
L
553/2015

PLx
505/2016
L
456/2016

PLx
139/2017
L
638/2016

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

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

Proiect de Lege 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

Obiectul de reglementare
Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz,
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că „ La
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis
României o solicitare de informaţii cu privire la
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU
Pilot 5642/13/JUST).

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării îndeplinirii
atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea
ce priveşte activitatea de administrare a creanţelor fiscale,
respectiv evidenţa, stabilirea, controlul şi colectarea
veniturilor la Fondul pentru mediu.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
18.11.2015

CD - MED și
JUR
pt. raport
comun

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - MED
pt. raport

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

TDR:
16.03.2017

Nr.
crt

31

Nr. înreg.

PLx
115/2017
L
587/2016

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

Obiectul de reglementare

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

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

32

PLx
394/2013
L
2992013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-a-14)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - INV și
TRSP
pt. raport
comun

TDR:
02.03.2017

S - Adoptat pe
21.10.2013

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

TDR:
17.03.2017

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

1

Nr. înreg.

PLx
512/2016
L
553/2016

Titlul proiectului de lege
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. Ia-32)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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

S - Adoptată pe
01.11.2016

CD - Adoptată
pe 20.06.2017

Observații

Nr.
crt

2

3

4

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
143/2017

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)

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.

L
3/2017

PLx
218/2017
L
117/2017

PLx
113/2017
L
579/2016

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

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

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

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.
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

Observații

S - Adoptată pe
20.02.2017

CD - Adoptată
pe 20.06.2017

S - Adoptată pe
29.05.2017

CD - Adoptată
pe 20.06.2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată
pe 13.06.2017

La promulgare
din data de
22.06.2017

Nr.
crt

5

6

7

Nr. înreg.

PLx
186/2017
L
62/20177

PLx
11/2017
L
47/2017

PLx
9/2017
L
50/2017

PLx
455/2016

8

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

S - Adoptată pe
02.05.2017

CD - Adoptată
pe 13.06.2017

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
CD - Adoptată
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
pe 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

Observații

La promulgare
din data de
22.06.2017

La promulgare
din data de
22.06.2017

La promulgare
din data de
24.05.2017

La promulgare
din data de
CD - Adoptată pe 08.06.2017

30.05.2017

Nr.
crt

9

10

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

11

PLx
461/2016
L
424/2016

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.

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

Lege pentru modificarea şi completarea art.1
din Legea nr.490/2004 privind stimularea Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004,
financiară a personalului care gestionează introducând printre beneficiarii stimulării financiare S - Adoptată pe
personalul care gestionează fonduri comunitare şi 11.04.2016
fonduri comunitare. (poz. I-a-17)
personalul
de specialitate care îndeplineşte efectiv atribuţii CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul pentru Azil, pe 28.03.2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă.

Observații

Legea nr.
60/2017

Legea nr.
62/2017

Legea nr.
77/2017

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
122/2017

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)

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.

L
631/2016

Stadiul

Observații

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe Legea nr.
80/2017
04.04.2017

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

PLx
133/2017

13

14

15

L
634/2016

PLx
146/2017
L
9/2017

PLx
460/2016
L
431/2016

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

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

Legea nr.

CD - Adoptată pe 86/2017
04.04.2017

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

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Legea nr.
82/2017

Legea nr.
88.2017

Nr.
crt

16

17

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
117/2017

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

L
589/2016

PLx
154/2017
L
56/2017

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

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

18

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
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.

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

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată
pe 11.04.2017

CD - Adoptată
pe 21.03.2017
S - Adoptată pe
18.04.2017

S - Adoptată pe
20.02.2017

CD - Adoptată
pe 25.04.2017

Observații

Legea nr.
92/2017

Legea nr.
102/2017

Legea nr.
111/2017

Nr.
crt

19

20

Nr. înreg.

PLx
526/2016
L
438/2016

PLx
476/2016
L
375/2016

PLx
112/2017

21

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

22

PLx
317/2016
L
237/2016

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.

Stadiul

S - Adoptată pe
01.11.2016

CD - Adoptată
pe 25.04.2017

S - Adoptată pe
17.10.2016

CD - Adoptată
pe 03.05.2017

Observații

Legea nr.
116/2017

Legea nr.
118/2017

S - Adoptată pe
08.02.2017

CD - Adoptată pe Legea nr.
121/2017
03.05.2017

Lege pentru modificarea şi completarea Legii Modificările propuse vizează transpunerea Directivei
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din S - Adoptată pe
15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au 28.06.2016
cultural naţional mobil. (poz. I-a-2)
Legea nr.
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a CD - Adoptată
- Caracter: ordinar
123/2017
Regulamentului (UE) nr.1024/2012 (Reformare), publicată pe 03.05.2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr.L147/24 din 12.06.2015.

Nr.
crt

23

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 pe
03.04.2017

CD - Adoptată
pe 03.05.2017

Observații

Legea nr.
124/2017

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

PLx
337/2013

24

25

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

26

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

Observații

Legea nr.

CD - Adoptată pe 139/2017
16.05.2017

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
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Rs - Raport suplimentar
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 23 iunie 2017 )

I. În perioada 19 – 23 iunie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 21 aviz.
Cele 20 rapoarte depuse sunt:
14
 rapoarte de adoptare
6
 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:

7
0
13
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă
La comisii se află în prezent 418 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 69 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 22 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 464 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

368



rapoarte suplimentare

71



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

25

TOTAL

464

28

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 19 - 23 iunie 2017
Nr.
crt.
1

Nr.
crt.
1

2

3

4

5

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
Plx.271/2010

Propunere legislativă "Legea holdingului" – raport comun cu comisia
pentru industrii

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
PLx.143/2017

PLx.214/2017

Plx.184/2017

PLx.93/2014

PLx.204/2017

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

6 parlam.
respinsă
de Senat

13.06.2017

Raport de respingere
(363/R din 21.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal

Guvern
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(354/R din 19.06.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa
Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru
modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Guvern
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare
(355/R din 19.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

1 parlam.

20.06.2017

Raport de respingere
(362/R din 21.06.2017)

Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea
dezvoltării comunităţilor sărace - raport comun cu comisia pentru
administrație

6 parlam.
adoptat de
Senat

20.06.2017

Raport de respingere
(367/R din 22.06.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare - raport
comun cu comisia pentru administrație

Guvern
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(368/R din 22.06.2017)

Nr.
crt.
1

2

3

Nr.
crt.
1

2

3

Nr.
crt.

III. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului
PLx.640/2015 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
Plx.271/2010

PLx.110/2017

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat
de Senat

13.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(664/RS din
20.06.2017)

Propunere legislativă "Legea holdingului" – raport comun cu comisia
economică

6 parlam.
respinsă
de Senat

09.05.2017

Raport de respingere
(363/R din 21.06.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice
şi a gazelor naturale nr.123/2012

Guvern
adoptat
de Senat

20.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(365/R din 21.06.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(359/R din 20.06.2017)

27.03.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(360/R din 20.06.2017)

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(364/R din 21.06.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

Iniţiator

IV. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
Iniţiator
legislativă
PLx.103/2016

Plx.837/2015

PLx.230/2017

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisiile pentru
mediu și juridică

2 parlam.
adoptat de
Senat

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 - raport comun cu comisiile pentru
mediu și juridică

4 parlam.
respinsă
de Senat

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008
Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea
25 parlam.
nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul
adoptat de
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Senat
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi
în administrarea consiliilor locale ale acestora

V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă

Iniţiator

1

2

3

Nr.
crt.
1

2

Nr.
crt.
1

2

PLx.170/2017

PLx.93/2014

PLx.204/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară – raport comun cu
comisia pentru sănătate

Guvern
adoptat de
Senat

16.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(366/R din 22.06.2017)

Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea
dezvoltării comunităţilor sărace - raport comun cu comisia pentru
buget

6 parlam.
adoptat de
Senat

19.06.2017

Raport de respingere
(367/R din 22.06.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare - raport
comun cu comisia pentru buget

Guvern
adoptat de
Senat

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(368/R din 22.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisiile pentru
agricultură și juridică

2 parlam.
adoptat de
Senat

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(359/R din 20.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 - raport comun cu comisiile pentru
agricultură și juridică

4 parlam.
respinsă
de Senat

04.04.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(360/R din 20.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

27.05.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(356/R din 19.06.2017)

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(32/RS din 19.06.2017)

VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
PLx.103/2016

Plx.837/2015

VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002
PLx.27/2017
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă
Plx.489/2015

Propunere legislativă pentru completarea art.102
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

din

Legea

Guvern
adoptat de
Senat
2 parlam.
respinsă
de Senat

Nr.
crt.
1

Nr.
crt.
1

2

3

Nr.
crt.
1

2

3

VIII. Comisia pentru sănătate şi familie
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
PLx.170/2017

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(366/R din 22.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisiile pentru
agricultură și mediu

2 parlam.
adoptat de
Senat

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(359/R din 20.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991 - raport comun cu comisiile pentru
mediu și agricultură

4 parlam.
respinsă
de Senat

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(360/R din 20.06.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind
Codul Penal

19 parlam.
respinsă
de Senat

12.06.2017

Raport de respingere
(361/R din 20.06.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550
din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea 66 parlam.
Jandarmeriei Române

19.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(335/RS din
20.06.2017)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 4 august 2016

Guvern

19.06.2017

Raport de adoptare
(357/R din 20.06.2017)

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă
a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016

Guvern

19.06.2017

Raport de adoptare
(358/R din 20.06.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară – raport comun cu
comisia pentru administrație

IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
PLx.103/2016

Plx.837/2015

Plx.701/2015

X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. iniţiativă
Denumirea proiectului
legislativă
Plx.176/2017

PLx.224/2017

PLx.229/2017

Iniţiator

XI. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Nr.
crt.
1

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.194/2017

Plx.247/2016/
2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor

1 parlam.

13.06.2017

Raport de respingere
(22/RC din 20.06.2017)

Reexaminare - Propunere legislativă privind interpretarea art.38
alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor

3 parlam.

13.06.2017

Raport de respingere
(23/RC din 20.06.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Avem şi români de elită!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
De câte ori steagul României se ridică pe cel mai înalt catarg la competiţiile internaţionale şi Imnul de stat al României
se aude în difuzoare, fiecare dintre noi simţim mândria de a fi români. Ne mândrim că avem elevi de elită, sportivi de aur,
regizori care căştigă numeroase premii şi specialişti recunoscuţi la nivel internaţional.
Da! Avem şi oameni de excepţie, care conturează adevărata imagine a României în lume, pentru că România nu
înseamnă obligatoriu numai ceea ce prezintă o parte din mass media internaţională.
Da! Nu trebuie să uităm nici de faima românilor medici în SUA, a românilor ingineri la mari transnaţionale, a
românilor profesori la Harvard sau Yale, a celor care fac carieră juridică în justiția britanică sau americană.
Din păcate aceştia au parte doar de sentimentul nostru de mândrie şi mulţumiri.
Acestor elite ar trebui să le oferim recunoaştere reală nu la nivel declarativ. Felicitările şi un buchet de flori oferite la
întoarcerea în ţară nu este o dovadă a recunoştinţei. Competiţia ar trebui să genereze performanţă dar din păcate în cazul
elitelor, în România generează rezerve.
Ar trebui să iniţiem un set de norme legislative şi programe care să le dea şansa să pună în valoare experienţa
acumulată şi care ar aduce beneficii substanţiale şi României ca stat.
Avem români de elită, de la elevi premiaţi la olimpiadele internaţionale sau premiaţi la NASA, la studenţi cu rezultate
academice extraordinare, la regizori care au adus numele României pe buzele tuturor, la sportivi de aur, dar şi cercetători care
câstigă medalii la Salonul de Invenţii de la Geneva.
M-aş bucura să ne mândrim noi românii cu ei, să-i apreciem şi să-i preţuim la adevărata lor valoare.
Românii de elită sunt cei care pot să aducă pentru ţară recunoaşterea internaţională şi să schimbe modul în care se
gândeşte despre români. Pentru aceștia nu pot să spun decât felicitări, respect și considerație.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
Războiul intern din PSD lasă România neguvernată
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Principalul partid de guvernământ se dovedește mai preocupat de negocierile pe sub masă între diversele facțiuni și
mai puțin de stabilitatea României și de responsabilitățile guvernării.
Doamnelor și domnilor deputați din PSD și ALDE, credeți că pe români îi interesează luptele fratricide din interiorul
PSD și acest ping-pong ”uite Guvernul, nu e Guvernul”, jucat între Liviu Dragnea și preferatul său de acum șase luni pentru
funcția de prim-ministru, Sorin Grindeanu?! Cum puteți să dați dovadă de atâta inconștiență și să sacrificați interesele
cetățenilor pentru ambiții personale de moment?!
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Iată că iresponsabilitatea dumneavoastră, a celor din majoritatea guvernamentală, se resimte deja în plan economic,
instabilitatea cursului fiind unul dintre primele semnale în acest sens, lovind direct în cetățenii cu credite în valută.
În aceste momente extrem de dificile în plan extern, unde este necesar să avem o poziție fermă și să transmitem
încredere partenerilor noștri, pentru a atrage noi investiții, dar și pentru a avea putere de negociere, veniți dumneavoastră și
dinamitați toate eforturile țării noastre de până acum doar pentru că interesele liderului suprem al PSD nu converg cu cele ale
țării.
Domnilor Dragnea și Tăriceanu, cum puteți ca după ce ați lăudat propria guvernare, zi de zi, ca fiind una fără cusur, să
veniți acum și să ne spuneți că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa, ba dimpotrivă, că nu vă erau aplicate promisiunile din
programul de guvernare?! Când ați avut dreptate și când ați mințit?!
Jocul acesta politicianist și ridicol nu vă face deloc cinste și dovedește că buna guvernare nu este un principiu după
care să vă ghidați, fiind interesați doar de menținerea la butoane și de folosirea puterii în interes personal.
Doamnelor și domnilor deputați,
Această luptă internă are, din păcate, consecințe economice nefaste asupra mediului de afaceri, iar cei care pierd în
toată această degringoladă sunt românii, ale căror speranțe se îndreaptă către o guvernare onestă, corectă și responsabilă.
Fac un apel, pe această cale, către liderii PSD-ALDE să își rezolve cât mai urgent această criză internă și să nu mai
lase România neguvernată și la cheremul unor interese obscure, fără nicio legătură cu interesele țării.
România are nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de o viziune coerentă a actului de guvernare!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Minciunile electorale ale PSD au avut picioare scurte
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Nici nu s-a împlinit bine sorocul primelor şase luni de guvernare că întreg eşafodajul pe care PSD şi acoliţii săi şi-au
construit campania electorală pentru alegerile parlamentare din toamna anului trecut se clatină din temelii.
Partidul Naţional Liberal atrăgea atenţia, încă de la diseminarea în spaţiul public a primelor mesaje electorale fabricate
în laboratoarele social-democraţilor, asupra faptului că maşina de propagandă a PSD este alimentată cu promisiuni fără
acoperie care ar fi imposibil de onorat fără aruncarea ţării în haos.
În timp ce PNL oferea alegătorilor săi locuri de muncă şi perspectiva unei creşteri sănătoase şi predictibile pe termen
mediu a veniturilor şi nivelului de trai, social-democraţii şi aliaţii lor se întreceau, care mai de care calculând şi promovând
scheme de majorări salariale şi beneficii de asistenţă socială fără nicio susţinere şi predictibilitate bugetară.
Avertizam la acea vreme că efectul măsurilor populiste scoase din joben de PSD se va răsfrânge dramatic asupra
deficitului bugetar al acestui an, care este strict monitorizat de organismele financiare internaţionale.
Acest lucru s-a şi putut constata de altfel, la finalul primului trimestru de guvernare, când deficitul comercial la bunuri
și servicii a crescut de peste șapte ori faţă de acelaşi interval al anului precedent, de la 50 milioane de euro, în 2016, la 350
milioane de euro, în primele trei luni ale anului curent.
Dar cum o nenorocire nu vine niciodată singură, deteriorarea echilibrului balanței comerciale a influențat direct și
deficitul contului curent, care de la 314 milioane euro, în trimestrul întâi al anului trecut, a scăpat de sub control, apropiindu-se
de 700 milioane euro în acelaşi interval al anului 2017.
Aceste dezechilibre, care au fost semnalate deja după primele tentative de vulcanizare a anvelopei salariale,
anticipează un derapaj puternic al economiei României în afara limitei pragului de deficit de 3% din PIB impus de Uniunea
Europeană.
Puşi în faţa faptului (ne)împlinit, vânzătorii de iluzii social democraţi nu au mai ştiut pe unde să scoată cămaşa
guvernării, fiind gata acum să dea foc la ţară, aruncându-şi din trenul istoriei propriul executiv, în speranţa că acest sacrificiu
ritualic îi va scăpa de răspundere în faţa legii şi a propriului electorat.
Indiferent de rezultatul votului din Parlament asupra moţiunii de autocenzură iniţiate de PSD împotriva Guvernului
PSD, soarta acestei formaţiuni politice pare pecetluită.

35

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 20 - 2017
Săptămâna 19 – 23 iunie 2017
După 27 de ani de la înlăturarea regimului totalitar, blana social democraţiei mioritice, îmbrăcată de lupii aciuaţi sub
drapelul găurit al Frontului Salvării Naţionale, metamorfozat apoi în FDSN, PDSR şi, în cele din urmă, PSD, începe să
năpârlească. E vremea ca dreapta românească să înceapă să reclădească încrederea românilor într-o nouă clasă politică,
responsabilă, onestă şi mai ales capabilă să scoată ţara din impas.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
PNL a inițiat și susținut noile reglementări privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Săptămâna trecută s-a dat în Camera Deputaților votul final de adoptare a Legii pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi
navigabile interioare. Această lege liberală, deși a fost inițiată și aprobată în legislatura parlamentară trecută, a trebuit să fie
acum din nou 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.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi
navigabile. Necesitatea modificării acestui act normativ constă în faptul că situaţia administrării terenurilor portuare care fac
parte din domeniul public a devenit din ce în ce mai dificilă, în condiţiile în care gradul de utilizare a infrastructurii portuare şi
a capacităţilor de încărcare a scăzut constant, în acest moment media traficului realizat în porturile din România fiind de 30%.
Această inițiativă legislativă reprezintă rezultatul unui efort consistent din partea unui grup de parlamentari din fosta
legislatură, cei mai mulți fiind colegi liberali, inclusiv foștii deputați PNL de Constanța, care nu numai că au avut inițiativa
de a îmbunătăți legislația în privința administrării porturilor și căilor navigabile prin elaborarea acestei legi, ci au constituit în
prealabil o comisie parlamentară de anchetă menită să investigheze neregulile din Portul Constanța.
Raportul acestei comisii a scos în evidență deficiențe grave în managementul celui mai important port din România,
ceea ce a impus, implicit, o serie de corecții asupra cadrului legislativ din domeniul porturilor și a căilor navigabile care se
regăsesc în prezentul act normativ.
Bineînțeles că acesta a generat nenumărate reacții în spațiul public din partea celor direct interesați de acest subiect,
dar ceea ce este de necontestat sunt performanțele slabe înregistrate de această companie care a manageriat activitatea Portului
Constanța, care ar fi trebuit să fie un adevărat etalon în zona Mării Negre.
Mai trebuie remarcat și faptul că, deși investițiile în porturile românești au scăzut considerabil în ultimii ani,
administrațiile portuare au făcut în schimb profituri semnificative.
În viziunea PNL, nu este normal ca administrațiile să mai gândească strict în termeni de profit și atât, iar
singura lor grijă să fie valoarea dividendelor distribuite acționarilor în timp ce infrastructura portuară se degradează
și afectează în mod negativ atractivitatea portului pentru investiții, precum și dezvoltarea durabilă a acestuia!
Considerăm că această mentalitate de tip protecționist, prin care portul Constanța în particular a fost ținut captiv unor
interese care nu au nimic comun cu economia de piață și practicile concurențiale corecte, trebuie schimbată și orientată spre o
abordare pro-business, prin care potențialul porturilor românești să fie fructificat la maxim, dar în avantajul României.
Grupul PNL a votat din nou favorabil această inițiativă legislativă, având în vedere faptul că prin aplicarea sa
corectă se vor crea premisele relansării Portului Constanța, precum și a celorlalte porturi românești.
Deputat
Robert Boroianu
***
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„PSD şi fuga de răspundere!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Esenţa democraţiei în orice stat modern, care funcţionează normal şi în interesul propriilor cetăţeni, este ca partidele
politice care guvernează la un moment dat să răspundă politic şi electoral în faţa cetăţenilor, adevăraţii deţinători ai puterii
politice, pentru modul în care conduc destinele unei ţări. Dacă guvernează bine, să fie apreciaţi! Să fie aleşi! Dacă guvernează
împotriva intereselor generale, atunci ştampila de vot să sancţioneze cu duritate şi fără ezitare! Asta este democraţia şi aşa se
manifestă ea în ţările la care noi ne uităm cu admiraţie. De aceea, ne dorim să ne asemănăm şi noi cu aceste sisteme evoluate
de exercitare a puterii politice.
În campania electorală din decembrie anul trecut, PSD a smuls voturile cetăţenilor în baza unui amalgam uriaş de
promisiuni, care mai de care fără acoperire în economia reală a României. Pe aceste baze, PSD a câştigat alegerile! Ştiţi foarte
bine că PNL nu a promis şi nu a vândut iluzii! PNL s-a clasat pe locul al doilea. Acesta a fost rezultatul alegerii românilor şi
nimeni, niciodată, nu l-a contestat. Nouă, celor din PNL ni s-a reproşat că nu am promis la fel de mult ca PSD, căci altfel, cine
ştie, poate aveam un scor mai mare. Să ştiţi că nu agreez înselarea oamenilor, doar de dragul voturilor! Noi, la Suceava, am
fost aleşi de oameni oamenii pentru că ne cunosc şi ştiu că dacă promitem ceva, chiar facem şi dacă promitem poate mai puţin
decât competitorii noştri politici, cu siguranţă facem mai mult decât ei şi chiar mai mult decât ceea ce am promis. Aşadar,
deviza noatră este: promite puţin şi realizează mult! Oamenii vor aprecia faptele, nu vorbele. Bucovinenii ştiu despre ce
vorbesc.
În fine, câştigătorul în alegeri, PSD, cu remorca sa socialistă ALDE, au format guvernul şi, de la începutul anului ar fi
trebuit să se apuce de treabă şi să implementeze gogoşile din programul de guvernare. Ori, atunci când treci la fapte este
momentul adevărului, iar oamenii vor constata dacă ai minţit ca să le furi votul s-au activitatea ta politică chiar este orientată
sută la sută către creşterea bunăstării populaţiei. Dacă este să analizăm contraperformanţele Guvernului PSD-ALDE, cred că
toată lumea a înţeles că au minţit grosolan, iar acum se îndepărtează tot mai mult de realizarea promisiunilor pe care le-au
înghesuit într-un program de guvernare de slabă calitate şi mincinos. Un coleg senator liberal a făcut un inventar al tuturor
promisiunilor neonorate din acest program, iar rezultatul a fost că PSD nu a realizat mai nimic din ceea ce a promis pentru
prima parte a anului. L-am felicitat pe colegul meu, însă, l-am asigurat că nu mai trebuie să facă acest efort, pentru că PSD nu
va realiza nimic din Programul de guvernare sau dacă va face ceva, atunci va face prost şi cu efecte negative pe termen mediu
şi lung. Românii nu vor avea de câştigat, ci, cel mai probabil, de pierdut.
Stimaţi colegi. Românii sunt un neam foarte îngăduitor! Numai la noi, la români, se spune că minciuna sau greşeala
recunoscută, este pe jumătate iertată. Însă, PSD nu a avut niciodată tăria să-şi recunoască greşelile şi minciunile cu care i-au
păcălit pe români, în mai multe rânduri. Numai aşa veţi înţelege toată această piesă de teatru de prost gust, în care treburile
guvernării sunt total ignorate, iar liderii coaliţiei de guvernare PSD-ALDE caută ţapi ispăşitori şi fug de răspundere în faţa
oamenilor care i-au votat. Au fugit de răspundere şi în anul 2015, atunci când un alt lider PSD, preşedinte de partid, a fugit de
la guvernare, când ţării îi era greu. La fel a făcut PSD şi în anul 2009, în plină criză economică, şi ori de câte ori România a
trecut prin momente grele! Fuga de răspundere este pură laşitate politică! Însă, ce vă aşteptaţi, ca prim-ministrul oficial al
coaliţiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea, să fie un adevărat bărbat politic şi să-şi ceară scuze? Să fie Liviu Dragnea mai bărbat
decât Victor Ponta? V-aţi înşelat! Nu veţi găsi nici la PSD şi nici la ALDE oameni politici adevăraţi care să-şi recunoască
insuccesele, care să-şi asume erorile, care să-şi ceară scuze şi care să-şi asume răspunderea. Aşadar, nu căutaţi „bărbaţi”
politici în cele două partide!
Nu ştiu dacă Dragnea îl va schimba pe Grindeanu sau nu! Nici nu contează! Nu ştiu pe cine va numi Dragnea premier!
Nici asta nu contează! Oricine va veni de la PSD să guverneze România în stilul anti-dezvoltare marca PSD-ALDE, viaţa
românilor nu se va schimba în bine! Vor continua, probabil, să creadă că propaganda de partid care spune că negrul este alb,
ţine de foame românilor! Românii, în schimb, ştiu astăzi, mai mult decât oricând, că prosperitatea vine doar din locuri de
muncă de bună calitate şi bine plătite, dintr-o economie puternică, competitivă, bazată pe producţie, din servicii, din exporturi
şi nu din datorii mai mari de la o zi la alta, din împrumuturi la dobânzi mari, din importuri şi din dependenţă de exterior, de
economiile altor ţări.
Deputat
Ioan Balan
***
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„PSD duce Craiova tot mai departe de Bucureşti”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Transportul pe calea ferată este de departe cel mai rapid, sigur şi ieftin mijloc de transport pe uscat. De calitatea
acestuia depinde în mod esenţial şi competitivitatea agenţilor economici, care îşi pot transporta mărfurile şi materiile prime
mai ieftin şi mai rapid, fie la beneficiar, fie de la furnizor, fie direct la consumatorul final. De asemenea, dacă vrem să ne
convingem de importanţa acestuia, atunci nu trebuie decât să observăm faptul că transportul de marfă şi de călători pe calea
ferată reprezintă o caracteristică a celor mai dezvoltate state ale lumii: Elveţia, Japonia, Statele Unite ale Americi etc. Din
păcate, în România, transportul feroviar este tratat secundar sau nu i se acordă nici un fel de importanţă, din punct de vedere
investiţional.
Aşa s-a ajuns în situaţia în care, din cauza lipsei totale a investiţiilor în infrastructura de transport feroviar, durata unei
călătorii pe calea ferată între Craiova şi Bucureşti a crescut cu cel puţin o oră în ultimii patruzeci de ani. Ce să mai spunem
despre ruta Craiova-Calafat, pe care trenurile se deplasează mai încet decât căruţele? Unii spun că până şi în perioada
interbelică trenurile aveau o viteză mai mare decât astăzi. Nu este, oare, strigător la cer? Astfel, în pofida achiziţiei unor trenuri
destul de performante pentru transportul de călători, adică trenuri electrice româneşti, produse la fabrica Softronic de la
Craiova, care se pot deplasa cu până la 160Km/h, acestea parcurg cei 210Km cu o viteză medie de 60Km/h. Starea precară a
infrastructurii feroviare impietează şi asupra activităţii fabricii de la Craiova, singura fabrică de rame şi locomotive electrice
din Europa de Est, care a făcut investiţii semnificative, tocmai pentru a produce trenuri de mare viteză – modelul Hyperion.
Lipsa unei infrastructuri feroviare moderne are efecte negative asupra întregii economii locale din Oltenia, fie că vorbim
despre fabrici, fie că vorbim despre transportul de cereale.
Potrivit Programului de guvernare 2017-2020, Guvernul lui Dragnea, căci e al lui, nu al României, se angajase să
realizeze investiţii în infrastructura feroviară, la o valoare care este mult îndepărtată de necesitatea modernizării acesteia în
vederea creşterii vitezei şi siguranţei de deplasare. Pentru tronsonul Bucureşti-Craiova, Guvernul s-ar fi pregătit, chipurile, să
realizeze investiţii în valoare de 67,95 mil. euro, însă acesta nu precizase concret ceea ce anume se urmăreşte prin această
investiţie. Punând în relaţie valoarea investiţiei cu distanţa tronsonului, putem bănui că prin acest proiect, dacă s-ar fi realizat,
s-ar fi înlocuit, cel mult, becurile semafoarelor şi s-ar fi vopsit câţiva stâlpi, fără ca această investiţie să aibă ca efect creşterea
vitezei de deplasare şi a siguranţei feroviare.
Dar, oare cine şi-a făcut vreo speranţă că ceea ce a scris Darius Vâlcov în Programul de guvernare se va şi realiza?
Superficialitatea obiectivelor cuprinse în program, mai ales la capitolul infrastructură, ne dă dovada clară că PSD-ALDE au
croit în grabă acest document, total irealizabil, iar acest lucru se confirmă în realitate. Unul dintre exemplele cele mai clare îl
reprezintă chiar acest proiect feroviar – Craiova-Bucureşti – de unde lipsesc cu desăvârşire informaţii privind data de lansare a
studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, când se va face licitaţia pentru acordare contract de lucrări, data estimativă a
finalizării lucrărilor etc. Mai mult, când ar trebui să se spună clar cu ce bani se va face aceste proiect, atunci se vorbeşte
laconic despre fonduri europene sau buget naţional, adică la alegere! Ori din fondurile europene din care Guvernul Dragnea nu
a atras nici un leu, ori din bugetul naţional care este tot mai mic. O altă minciună marca PSD-Grindeanu!
Stimaţi colegi. Pe cine credeţi că încălzeşte războiul personal dintre Dragnea şi Grindeanu? Pe nimeni! Dimpotrivă!
România are de pierdut cu fiecare moment petrecut de PSD la guvernare. Am dat exemplul infrastructurii de cale ferată
Craiova-Bucureşti, al celei de la Calafat la Craiova pentru care se fac doar studii de fezabilitate, la fel cu am avertizat şi asupra
„îngropării” Autostrăzii Oltenia, însă ceea ce ne afectează pe noi, în Sudul ţării este doar o imagine dintr-un film mai lung, cu
victime mai multe. PSD a compromis toate proiectele de investiţii şi, pe fond de creştere economică, România în loc să fie o
ţară a şantierelor dechise, este o ţară a şantierelor abandonate, construcţiilor începute şi ruginit şi a proiectelor uitate pe termen
lung. Schimbarea lui Grindeanu cu alt supus al liderului PSD nu va schimba cu nimic situaţia în România, pentru că PSD a
mai dat încă o dată dovadă de incompetenţă şi dezinteres total pentru destinele ţării.
Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
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„România – victima intereselor PSD!”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Cine a crezut sau sperat că PSD, condus astăzi de Liviu Dragnea, este mai bun decât PSD-ul condus de Ion Iliescu sau
Adrian Năstase, s-a înşelat amarnic! O vorbă veche ne avertizează că „lupul îşi schimbă blana, dar năravul ba!”. Cu ce este
diferit PSD-ul anilor ’90 de PSD-ul lui Liviu Dragnea? Cu nimic! S-au schimbat doar figurile care conduc vremelnic acest
partid şi care, din păcate pentru România, conduc şi destinele României. Obiceiurile, metehnele şi interesele au rămas aceleaşi!
Până să înceapă răfuiala, în stil mafiot, în interiorul partidului de guvernare, românii au fost minţiţi constant cu
majorări uriaşe de venituri, cu avanlaşe de fonduri europene care vor veni să modernizeze ţara, cu drumuri noi, autostrăzi şi căi
ferate şi cu ritmuri de creştere economică amenţitoare. Nimic, chiar absolut nimic dintre aceste promisiuni nu s-a concretizat şi
nici măcar o intenţie a celor care guvernează nu s-a manifestat în acest sens.
Stimaţi colegi. Activitatea mea profesională, până la momentul în care cetăţenii m-au trimis în Parlament, ca să le
reprezint interesele, s-a desfăşurat în cea mai mare parte în sectorul privat, acolo unde se crează adevărata valoare economică.
Aşadar, nu sunt un necunoscător a fenomenelor economice şi nici un băgător în seamă pe această temă. Ştiu foarte bine ce
înseamnă să plăteşti salarii la timp şi impozite statului la scadenţă! Ştiu ce înseamnă să îţi onorezi angajamentele la termen!
Ştiu ce înseamnă să te lupţi să fii competitiv şi să rezişti în faţa unei concurenţe tot mai puternice! Ştiu ce înseamnă atunci
când te lupţi, dar Guvernul îţi taie picioarele, cu politici şi măsuri proaste! Ştiu foarte bine toate lucrurile acestea! De aceea, de
la începutul activităţii mele parlamentare am încercat să promovez măsuri care să vină în sprijinul celor care plătesc lunar
aproape 4 milioane de salarii din economia reală, a celor care plătesc onest impozitele datorate statului, pe care, Guvernul se
laudă că le împarte de la el, de acasă, de la el, din buzunar.
Maneaua politică cântată de prim-solitul Liviu Dragnea şi de Călin Popescu Tăriceanu, cu priză mare la populaţia
aflată în nevoi mari, a ajuns la momentul adevărului. Nu pot să cred urechilor cum, atât Dragnea, cât şi Tăriceanu, răcnesc
împotriva propriului guvern, împotriva propriului program de guvernare. Cât despre Grindeanu, acesta nu este nicidecum un
erou, ci a fost tot timpul unealta celor doi călăi ai economiei reale. Este trist modul în care PSD şi ALDE îşi neagă practic
ultimele şase luni de guvernare şi îşi rejectează promisiunile făcute populaţiei. Mai mult, recunoaşte că au creat un mecanism,
o menghină de şantajare a primarilor care vor să facă investiţii prin PNDL.
Stimaţi colegi. Dacă Dragnea şi Tăriceanu tot vor să facă un exerciţiu de sinceritate, de analiză şi evaluare a guvernării
lor, am decis să le pun la dispoziţie experienţa mea în domeniul economiei private şi să le completez evaluarea. Voi începe
această evaluare direct cu prima şi singura concluzie – Guvernarea PSD a fost un dezastru pentru mediu de afaceri, un dezastru
pentru economie şi finanţele ţării, un dezastru pentru România. Dar, până la această concluzie, îmi permit să completez
autoevaluarea liderilor PSD-ALDE cu următoarele aspecte, pe care ei par că le-ar fi uitat:
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero lei pentru investiţii publice;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero euro din fonduri europene;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero şantiere noi;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero proiecte noi;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero eficienţă;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – zero locuri noi de muncă în sectorul privat;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus putere de cumpărare pentru populaţie;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus credibilitate externă;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus pentru moneda naţională;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus pentru bugetul de stat;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus competitivitate pentru firme;
‐ Guvernarea Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu – minus pentru echilibrele externe.
Este tare păcat faptul că aceste aspecte nu au fost cuprinse şi în textul moţiunii de cenzură depuse la Parlament, pentru că
în ianuarie, cel care a fost învestit a fost în fapt Guvernul Dragnea-Grindeanu-Tăriceanu.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
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Dezvăluiri din culise
Acum câteva zile, premierul Grindeanu, a afirmat un adevăr pe care noi îl cunoșteam deja, dar era negat de PSD și
anume, că banii statului se alocă pe criterii clientelare, pe culoarea politică a primarului, și nu pe bază de nevoi și proiecte
concrete, pentru a rezolva problemele comunităților.
Ne spunea domnul Grindeanu, că a blocat împărțirea de către Sevil Shhaideh, Ministrul Dezvoltării, mâna dreaptă a lui Liviu
Dragnea, a banilor din Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), pentru că nu voia ca aceasta să-i aloce „politic”,
primarilor și președinților de Consilii Județene. Ca s-o împiedice, premierul Grindeanu a decimat toată conducerea
ministerului.
Că acești bani vor fi folosiți ca mită electorală, o știam cu toții, trebuia așteptat doar momentul potrivit, care să
maximizeze efectul sau să îndatoreze beneficiarii și se pare că domnul Dragnea a declanșat butonul prin mâna doamnei
Shhaideh, ca să-și atragă susținători pentru demiterea propriului guvern care până mai ieri, era extraordinar de performant și
îndeplinea întocmai, programul de guvernare, după spusele lui. Astfel, PNDL devine doar un instrument de control al
teritoriului, în mâna guvernului condus din umbră, de un om care dorește doar să-și scape pielea și pentru asta, e dispus să
arunce țara în aer.
Domnul Grindeanu îi reproșează doamnei Shhaideh că nu a făcut nimic în acest sens timp de 5 luni de zile dar oare el
nu are nicio vină în asta? Probabil că și el a așteptat acel moment magic când să dea drumul banilor spre primarii însetați care
așteaptă mila guvernanților ca să-și poată reabilita o școală, să asfalteze un drum, să facă un pod sau să introducă apa în
localitățile lor. Acum când șeful cel mare s-a supărat pe el și vrea să îl lase repetent, se răzbună și el pe cine poate, ca să arate
că și el e puternic. Să ne lăsăm acum înduioșați și să credem că a blocat programul ca să oprească eventualele abuzuri? E
evident că e doar o răfuială între doi oameni care dețin puterea și abuzează de ea, fără să le pese de consecințe.
Să nu uităm că în iarnă, anotimpul nefastelor ordonanțe, s-au adoptat OUG 6 și 9, prin care se dă cale liberă angajării
unor credite de 30 miliarde lei, care vor îndatora generațiile viitoare, fără a fi siguri de impactul lor pozitiv asupra dezvoltării
comunităților. Dacă banii s-ar aloca pe proiecte de infrastructură, pe investiții care să producă dezvoltare, nu ar zice nimeni
nimic, dar dacă se vor construi iar tot felul de obiective inutile în localități conduse de PSD, va fi o risipă pe care nu ne-o
putem permite!
Domnule Dragnea, pentru a vă rezolva niște probleme personale, ați reușit să declanșați din nou o criză majoră,
dovedind incompetență politică, tocmai când România era pe un trend ascendent, datorită prestației impecabile a președintelui
Iohannis în străinătate. Rezolvați-o rapid, formați un guvern cu oameni competenți și responsabili, terminați cu risipa și cu
negocierile păguboase pentru România! Respectați-i pe români și apucați-vă serios de treabă! Îndrăzniți să guvernați corect,
deși mă îndoiesc că aveți această aptitudine!
Deputat
Florica Cherecheș
***
Bilanț de jumătate de an de guvernare PSD-ALDE: Guvernarea Fake-News
Doamnelor și domnilor,
După 6 luni de guvernare PSD-ALDE am aflat că trăim în mai multe realități paralele. Aceiași oameni care ne
spuneau că programul de guvernare este realizat cu o viteză amețitoare, astăzi se bat să ne convingă că de fapt nici ei nu își mai
suportă propriul guvern. Noțiunea de “bună guvernare”, concept cheie în lumea contemporană occidentală, este astfel
relativizat până la absurd: aflăm de la cei care au condus că am trăit simultan foarte bine și foarte rău (!).
Astăzi, asistăm la o răfuială de clan, în care resursele publice, adică banii românilor și instituțiile noastre, ale tuturor,
sunt folosite pentru a păstra, respectiv pentru a prelua puterea în PSD, de către o gașcă sau alta. Nu, nu în interesul public sau
al statului, ci pentru unii indivizi care au pretins puterea de la votanți, chipurile pentru binele acestora.
Oricare va fi rezultatul după moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva propriului Guvern, românii vor pierde.
Instabilitatea guvernamentală și politică de azi, și care există în sânul puterii de luni de zile, se va propaga peste România de-a
lungul întregului an. Programele și proiectele publice, inclusiv cele ce vizează fonduri europene, sunt blocate: am aflat asta de
la ambele tabere.
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Mai mult, însă, asistăm la instaurarea unor simptome subtile premergătoare chiar unui stat eșuat: resursele publice sunt
tranzacționate la vedere pentru interese private, iar Adevărul oficial este confiscat în urma unor răfuieli politice între găști.
Cetățenii nu mai pot avea certitudinea că există o realitate instituțională onestă, atâta vreme cât cei care conduc pot decreta,
peste noapte, că guvernarea este un succes, respectiv un eșec.
Stimați colegi,
Nu trebuie să ne înșelăm. Oricine din PSD va câștiga după moțiunea de cenzură, guvernarea va fi asigurată de o
majoritate la fel de toxică, compusă din ideologi ai unei Realități Alternative, o ficțiune bazată pe date false și știri false. Epoca
Fake-News își face loc în România prin cacealmaua PSD-ALDE.
Deputat
Romeo Nicoara
***
Parlamentarii PSD Iaşi să voteze la moţiunea pentru demiterea premierului
Grindeanu, negociind proiectele Iaşului
De 25 ani, politicienii de la Bucureşti ne servesc circ pentru a ne ţine atenţia ocupată. În tot acest timp, Iaşul şi
Regiunea de Nord-Est au rămas izolate, subdezvoltate, fără o cale de acces către vestul României şi Europei. Cred că trebuie să
profităm de orice situaţie pentru a recupera acest handicap care ne separă din ce în ce mai abrupt de restul ţării.
De aceea, le cer parlamentarilor PSD Iaşi responsabili să profite de „fereastea de oportunitate” şi să îi ofere
sprijin prim-ministrului Grindeanu SAU baronului roşu Dragnea ÎN SCHIMBUL alocării de fonduri pentru
autostrada Iaşi-Tg. Mureş.
Deja de prea mult timp, regiunea noastră a îndurat umilinţa celor de la Bucureşti, prin alocări derizorii de fonduri. Le
reamintesc domnilor parlamentari că aceiaşi Grindeanu şi Dragnea au alocat pentru investiţii în Regiunea de Nord-Est MAI
PUŢINI BANI decât a alocat în judeţul Teleorman. Le reamintesc domnilor parlamentari că acelaşi prim-ministru Grindeanu a
alocat în judeţul său natal, Timiş, peste 800 mil. lei în investiţii în infrastructura de drumuri, pe când Iaşul a primit 0 lei pentru
şoseaua de centură a oraşului!
Trebuie să fim pragmatici, să acţionăm pragmatic. Iaşul are nevoie stringentă de fonduri de la Guvernul central pentru
Şoseaua de Centură, pentru autostradă sau pentru reabilitarea Spitalului de Copii „Sf. Maria”. Parlamentarii PSD de Iaşi au
datoria morală de a reprezenta interesele ieşenilor. Dacă vor accepta trocul anti-românesc negociat de Liviu Dragnea cu
UDMR, fără a negocia interesele şi proiectele Iaşului, se vor descalifica complet!
Deputat
Marius Bodea
***
PSD demonstrează că NU merită să mai guverneze România
Din nefericire pentru români, se confirmă faptul că tot ceea ce au susţinut liberalii în ultimele luni, s-a confirmat.
Programul economic al PSD este nesustenabil. Liviu Dragnea este obsedat de control şi această problemă va bloca
guvernarea. Toate proiectele grandomane prezentate de PSD, de la impozitul pe gospodărie, la legea salarizării - toate, au fost
făcute doar pentru a fi povestite în emisiuni de televiziune, nicidecum pentru a fi implementate.
Efectele crizei politice generată de PSD încep să se vadă în plan economic. Instabilitatea cursului de schimb este
primul semnal, însă România este deja în atenția întregii scene internaționale. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și
stabilitate, însă PSD livrează exact opusul.
Nimic bun pentru România nu se va întâmpla cu Ponta şi Grindeanu baricadaţi în clădirea Guvernului României.
PSD-ismul este acelaşi - antidemocratic, îndreptat împotriva libertăţilor cetăţeneşti.
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Nu există personaje bune în această luptă între două grupări din interiorul PSD care își apără interesele personale. Prin
comportamentul lor iresponsabil pătează imaginea României în fața partenerilor externi și destabilizează țara, în plan
intern. Conduita pe care o are acest partid arată că este dispus să sacrifice interesele întregii țări pentru ambițiile personale ale
unui singur om, Liviu Dragnea.
Astăzi se confirmă ceea ce PNL a susținut încă de la instalarea actualului Guvern: în realitate, sunt dezinteresați de
actul de guvernare, ci sunt interesați doar de putere și de folosirea acesteia în interes personal și de grup. PSD a dezamăgit
proprii alegători şi deşi mulți dintre cei care i-au girat în alegerile din decembrie anul trecut sunt oameni onești, acum se simt
păcăliţi.
Mai mult, la momentul actual PSD şi UDMR fac troc în Parlament, în văzul tuturor, adoptând pe repede înainte
inițiative ale UDMR în comisiile de specialitate şi în plen. Este în mod clar o negociere legată de moțiunea de cenzură pe care
PSD și-a inițiat-o împotriva propriului guvern, astfel încât parlamentarii UDMR să sprijine moțiunea de cenzură, respectiv
gruparea Dragnea,iar PNL se opune acestor negocieri făcute pe sub masă. PSD demonstrează că NU merită să mai guverneze
România.
Deputat
Tudoriţa Lungu
***
Lupta pentru putere din interiorul PSD pune în pericol
imaginea României pe plan extern
Stimați colegi,
Lupta dintre polii de putere din Partidul Social Democrat la care, din păcate, participați și mulți dintre voi, aduce
deservicii majore imaginii României pe plan extern. Dincolo de faptul că Partidul Social Democrat le arată cetățenilor români
că nu sunt preocupați de problemele lor, partenerilor externi le este greu să înțeleagă cum un partid care a câștigat la alegeri
majoritatea încearcă acum să își dinamiteze propriul guvern.
Acțiunile celor din Partidul Social Democrat, similare cu tiparul de acțiune mafiotă, demolează eforturile președintelui
României Klaus Iohannis, din ultimele zile, de a promova imaginea țării și de a ne reprezenta interesele pe plan extern.
Această „falsă” criză pusă în scenă de Partidul Social Democrat, pe care din păcate mulți dintre colegii din Parlament
o girează, ar trebui să înceteze cât mai curând. Sunt probleme serioase care trebuie rezolvate, pentru că asta așteaptă românii
de la cei pe care i-au ales să îi reprezinte.
România trebuie să se pregătească activ pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri, prin demararea unor proiecte
importante prin care vom avea de câștigat pe plan intern, dar și pe plan extern. Țara noastră are nevoie de lideri cu viziune, nu
de oportuniști care se luptă pentru putere, pentru a ne pregăti de preluarea președinției Uniunii Europene.
Stimați colegi parlamentari, fac un apel de la această tribună la responsabilitate, la decență, la moralitate, pentru ca
imaginea țării noastre să nu fie afectată iremediabil în fața partenerilor externi.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Între normalitate – Sibiul European – și anormalitate – lupta dintre Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea,
în interiorul PSD, de decredibilizare a Guvernului României
Pe data de 17 iunie, Sibiul a aniversat 10 ani de la succesul Programului Capitală Culturală Europeană, împreună cu
Luxemburgul, iar evenimentul a fost marcat de vizita oficială a Primului Ministru al Luxemburgului, Xavier Bettel în
România. Prin corelarea cu momentul aderării României la Uniunea Europeană și prin parteneriatul cu Luxemburg, Sibiul –
Capitală Culturală Europeană în 2007 – este astăzi, după 10 ani, un simbol al destinului european al României și reper
internațional al valorilor sale identitare.
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Acest eveniment s-a suprapus cu cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, una din cele
mai mari celebrări a artelor spectacolului din lume. În 2007, FITS a jucat un rol esențial pentru ca Sibiul să fie primul oraș din
România desemnat Capitală Culturală Europeană. Acesta atrage în continuare zeci de mii de pasionați de cultură, într-un
pelerinaj care umple cu bucurie străzile, piețele, catedralele, parcurile, cetățile și sălile de teatru din Sibiu. Succesul FITS de a
promova cultura pe scena internațională aduce Sibiul, respectiv România, în atenția tuturor, iar acest fapt se datorează și
domnului Constantic Chiriac, directorul FITS și al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.
Președintele Klaus Iohannis l-a întâmpinat pe Premierul luxemburghez la Palatul Cotroceni, unde s-a punctat relația
specială a Românei cu Marele Ducat de Luxemburg și importanța întăririi schimburilor culturale dintre Sibiu și Luxemburg,
fapt subliniat și de Consiliul Județean Sibiu, prin doamna Daniela Câmpean, și de Primăria Sibiu, prin vocea doamnei Primar,
Astrid Fodor.
Primăria Sibiu condusă de FDGR și Consiliul Județean, condus de PNL, au pregătit și realizat întâlnirea la nivel înalt
dintre Președintele Iohannis și Premierul Marelui Ducat de Luxemburg la Sibiu, unde Președintele Iohannis a arătat încă o dată
că înțelege corect interesul european al națiunii române. Vizita Președintelui Klaus Iohannis și a Premierului din Luxemburg la
Sibiu a marcat colaborarea României, a Sibiului, cu Luxemburgul, prin deschiderea Consulatului Onorific al Marelui Ducat de
Luxemburg la Sibiu, fapt ce întărește relațiile dintre cele două state. Drumul pe care Sibiul și Luxemburgul l-au urmat din
2007, prin Programul Capitală Culturală Europeană, a adus Luxemburgul mai aproape de România, prin continuarea
cooperării culturale, iar această apropiere trebuie să continue, pentru a arăta că Europa poate fi unită prin cultură.
În timp ce evenimentele de pe scena politcă, și anume, criza din Partidul Social Democrat și depunerea moțiunii de
cenzură împotriva propriului Guvern, au reprezentat o zonă obscură, aniversarea a 10 ani de la Sibiu Capitală Culturală
Europeană împreună cu Luxemburgul, și succesul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a reprezentat o pată de
lumină. Astfel, prin vizita Premieului luxemburghez în România s-a punctat normalitatea și deschiderea României către
democrațiile occidentale ca partener de încredere. La Sibiu, se vede foarte bine România europeană pentru că lipsește din
peisaj umbra acțiunilor cel puțin nefericite ale Partidului Social Democrat.
Deputat
Nicolae Neagu
***
 Întrebări
Adresată domnului Augustin Jianu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Siguranța copiilor în mediul online
Domnule ministru,
Internetul a fost şi este o sursă imensă de informaţii din întreaga lume, la care avem acces liber fiecare dintre noi, iar
astăzi a devenit deja o cale de comunicare mai importantă decât cele convenţionale, prin intermediul diverselor aplicaţii sau a
site-urilor de socializare.
În pofida acestor beneficii uriaşe, a devenit evident că prin intermediul paginilor web se transmit o multitudine de
informaţii necenzurate. În această categorie intră o multitudine de atracţii periculoase pentru copii, care vizează fie exploatarea
cardurilor bancare, fie coruperea pentru acte sexuale ale minorilor, fie vânzarea on line a unor produse periculoase interzise.
Studii făcute de Poliţia Română arată că mai mult de trei sferturi dintre copiii români utilizează Internetul. Internetul a
adus şi aduce multe avantaje, dar reprezintă un pericol pentru copii pentru că ei sunt pradă uşoară ale unor persoane rău
intenţionate.
Vă rog, domnule ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați ce fel de programe educaționale aveți în vedere în
perioada următoare, pentru utilizarea sigură a Internetului, dar și pentru protecția copiilor nostrii în mediul online.
Menţionez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
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Adresată domnului Pavel Năstase, ministrul Educației Naționale
Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului școlar,
în comuna Corunca,judetul Mureș
Domnule ministru,
In calitatea mea de deputat al Partidului Național Liberal, ales în județul Mureș, am primit un memoriu din partea
consilierilor locali din comuna Corunca, județul Mureș,memoriu în care se arată nemulțumirea și ilegalitațile comise de
conducerea școlii gimnaziale din respectiva comună.
Astfel la ceremonia de închidere a anului școlar 2016-2017, organizată la Scoala Gimnazială din comuna Corunca,
județul Mureș s-au încălcat mai multe prevederi. Degeaba la art.13 din Constituția România este scris negru pe alb „ In
România , limba oficială este limba română”, s-au încălcat și prevederile art.3 litera b) din legea nr.75/1994 privind abordarea
drapelului României, intonarea și folosirea sigiilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.
Si nu în ultimul rând diplomele acordate elevilor au fost tipărite exclusive în limba maghiară, încălcând pentru a treia
oară și prevederile art.10, alin.4 din Legea nr.1/2011.
Umilința a fost și mai mare, mai ales ca la ceremonia mai sus amintită, au fost invitați doar elevii de la clasele cu
predare în limba maghiara, iar copii noștrii nu au fost invitați, nu au știut să se bucure alături de ceilalți copii de acest
eveniment.
Dacă conducerea școlii ar fi invitat toți elevii iar tipărirea diplomelor se făcea în amblele limbi, română și maghiară,
nu cred că românii din această comună ar fi fost așa de frustati și umiliți.
In acest sens vă rog domnule ministru să analizați acest eveniment care s-a desfășurat cu încălcarea mai multor legi și
să dispuneți urgent revocarea din funcție a directorului școlii respective.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Doru Mihai Opriscan
***
Adresată domnului Viorel Ştefan, ministrul Finanțelor Publice
Precizări privind rectificarea bugetară din luna august 2017
Domnule ministru,
În luna august, urmează să promovaţi un act normativ privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2017 şi, foarte
probabil, rectificarea bugetului asigurărilor sociale. După o analiză a sintezei execuţiei bugetului general consolidat pentru
primele patru luni din acest an, dinamica finanţelor publice din România ne arată că în vara acestui an rectificarea bugetară va
fi una negativă. La baza acestei anticipaţii stau următoarele argumente, atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli:
chiar dacă veniturile bugetare din prima parte a anului sunt mai mari faţă de perioada similară a anului 2016, ele sunt mult sub
programarea bugetară pentru acest an; aşa-zisul excedent bugetar, este mult mai mic decât în anii precedenţi; ratele dobânzilor
pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanţelor înregistrează o sensibilă creştere; de la 1 iulie sunt programate cheltuieli
bugetare suplimentare consistente – creşterea valorii punctului de pensie, creşterea salariilor din sectorul public pentru anumite
categorii. Chiar dacă cifrele macroeconomice ne indică o creştere economică importantă pentru acest an, vă solicit, domnule
ministru, următoarele precizări:
- în actualul context bugetar, vă menţineţi angajamentul ca de la 1 iulie 2017 valoarea punctului de pensie să fie
majorată la 1.000 de lei? Este posibil ca Guvernul să amâne în implementare această măsură?
- având în vedere ritmul modest al încasărilor bugetare, este posibil ca majorările salariale prevăzute pentru data de 1
ianuarie 2017 să fie din nou amânate?
- în contextul în care ritmul execuţiei cheltuielilor pentru capital şi pentru investiţii publice este aproape invizibil, putem
anticipa că la rectificarea bugetară din august principalele capitole bugetare care vor fi diminuate vor fi chiar cele
referitoare la investiţii de capital şi proiecte investiţii noi/în derulare?
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în contextul în care s-a întârziat şi ratat acreditarea autorităţilor de management pentru fondurile europene
nerambursabile, vă mai menţineţi ţinta decontării de la Comisia Europeană a peste 5,2 miliarde de euro? Cum vor fi
compensate bugetar aceste sume?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***

Adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor
Stadiul proiectului Schema de ajutor de stat
„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
Solicitanții fondurilor alocate prin Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura
8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul P.N.D.R. 2014 – 2020 au avut ca termen limită de depunere a
solicitărilor data de 31 martie.
Având în vedere că este vorba despre un program important pentru deţinătorii publici şi privaţi de terenuri agricole și
neagricole şi pentru cei care sunt implicați în forme asociative pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite vă rog să
precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele:
1) Câte solicitări de accesare de fonduri pentru stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
au fost transmise la nivel național?
2) Ce proiecte depuse de unitățile administrativ teritoriale din județul Neamț au fost deja aprobate? Vă rog să comunicați
localitatea, proiectul și suma alocată.
3) Câte proiecte din cadrul programului „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” au fost
aprobate pentru regiunea de Nord – Est a ţării? Care este suma totală alocată?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru,
ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Stadiul programului intabularea gratuită a terenurilor agricole
În cadrul programului de guvernare, la capitolul Politici agricole şi de dezvoltare rurală, Guvernul României și-a
asumat că va continua cadastrarea cu prioritate a terenurilor agricole.
Potrivit unei hărți publicată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), doar în 17 localități
au fost finalizate lucrările până în acest moment. În majoritatea județelor din care unitățile administrativ teritoriale au avut
proiectele depuse și semnate în anul 2016 lucrările de cadastrare nu sunt finalizate.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră următoarele:
1) Care sunt județele și localitățile în care se va finaliza cadastrarea terenurilor agricole în anul 2017?
2) Ce proiecte depuse de unitățile administrativ teritoriale din județul Neamț au fost deja aprobate? Vă rog să comunicați
localitatea, proiectul și suma alocată.
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3) Câte proiecte pentru realizarea cadastrului au fost aprobate pentru regiunea de Nord – Est a ţării? Care este suma totală
alocată? Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Situaţia ocupării forţei de muncă la nivel de ţară în primele 6 luni de guvernare
Unul dintre dezideratele oricărui Guvern, implicit și a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, este implementarea unui
program politic constant pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației, prin reducerea decalajelor economice între
diversele regiuni ale țării și față de statele pertenere din Uniunea Europeană.
Situația ocupării forței de muncă din România este una negativă. Strategiile de creșetere economică elaborate prin
„Programul de guvernare 2017-2020”, alături ce cele sociale nu au revitalizat situația economică a țării. Conform
„Programului de guvernare 2017-2020”, la capitolul „Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale” se specifică:
„Obiectivul principal în materie de ocupare a forței de muncă, stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, este de a atinge ținta
de 70% în privința ratei de ocupare pentru grupa de vârstă 20—64 ani. Acest lucru se poate realiza numai prin promovarea
unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă, ceea ce va
asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele și abilitățile lor, la venituri
decente”. Pentru a genera dezvoltare durabilă pentru România un astfel de obiectiv poate fi atins numai prin eforturi conjugate
prin combinarea unor măsuri care să vizeze: modernizarea pieței de muncă prin reducerea excluziunii sociale existentă între
diferitele regiuni ale țării, creșterea performanțelor în domeniul educației, oferta unor servicii medicale mai bune etc.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră:
1. Care este procentul ocupării forței de muncă în primele 6 luni de guvernare comparativ cu cel
existent în aceeași perioadă a anului trecut?
2. Care sunt programele implementate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru ocuparea
forței de muncă la nivel de țară și, defalcat, pe regiuni?
3. Există decalaje de timp între obiectivele stabilite prin „Strategia Europa 2020” la nivelul ocupării
forței de muncă și măsurile implementate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale?
Solicit răspunsul în scris.
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
 Declarații politice
Un viitor fără violenţă – depinde de noi
Conferinţa central şi est Europeană ,“Să promovăm legi eficiente pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi
fetelor”, organizată de Camera Deputaţilor în parteneriat cu Uniunea Interparlamentară şi Global Right for Women, respectiv
Vital Voices, organizaţii internaţionale, care luptă pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, a întrunit între 12-14 iunie
peste 150 de participanţi din 20 de ţări – parlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai Ong-urilor şi experţi renumiţi în
domeniu.
Pornind de la faptul că orice formă de violenţă împotriva cuiva, şi astfel orice formă de violenţă impotriva femeilor şi
fetelor, este o violare a drepturilor omului, a dreptului fundamental, concluziile schimbului de experienţă din cadrul conferinţei
au fost următoarele: - fenomenul de violenţă, fiind unul foarte complex, trebuie tratat integrat de reprezentanţii legislativului,
executivului, a sectorului civil şi din partea experţilor, pentru a-l putea reduce şi elimina. Obiectivele formulate în Agenda
2030, document elaborat de Uniunea Interparlamentară, a căror realizare au menirea de a asigura o dezvoltare durabilă pentru
cele 173 ţări membre, dintre care şi România, cuprind obiectivul 5 – “Egalitatea de gen, eliminarea violenţei împotriva
femeilor şi fetelor, împuternicirea femeilor”. În strategia de dezvoltare durabilă a României, în programul de guvernare, în
programul UDMR sunt asumate politic aceste obiective, dar situaţia de astăzi ne arată că suntem încă departe de a le fi realizat.
Pentru a urgenta procesul de combatere şi pentru a avea o viziune de ansamblu în domeniu, pentru a facilita un dialog
permanent între actorii sociali şi politici răspunzători pentru realizarea obiectivului 5 din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,
bazându-ne pe experienţa pozitivă a altor ţări, este necesar ca în dimensiunea parlamentară să înfiinţăm o structură lucrativă,
care să-şi asume rolul de facilitator, de observator, de monitorizare şi prin acesta şi un control al proceselor care trebuie să se
desfăşoare într-un ritm cât mai urgent posibil.
Astfel, iniţiez înfiinţarea unui grup de lucru în Parlamentul României, care să-şi asume aceste responsabilităţi şi să
ajute prin toate mijloacele parlamentare posibile:
‐
armonizarea legislaţiei pentru punerea în practică a prevederilor Convenţiei de la Istanbul,
‐
crearea infrastructurii necesare pentru victimele violenţei de orice natură, de la infrastructura centrelor de consiliere
până la serviciile multiple necesare victimelor, respectiv adăposturi temporare,
‐
punerea în practică a Convenţiei de la Istanbul şi monitorizarea acestui proces, colaborând cu toate instituţiile şi
organizaţiile care au un rol în această transformare,
‐
dezvoltarea unei ample mişcări sociale pentru dezbatere, conştientizare, asumare de rol activ în schimbările necesare,
‐
focusare pe domeniul prevenirii violenţei, a schimbării mentalităţii existente asupra acestui fenomen, care este de
natură să alimenteze violenţa ca o manifestare normală a stresului, chiar a educaţiei într-un fel sau altul,
‐
întreţinerea unui dialog permanent cu structuri asemănătoare ale ţărilor din centrul şi estul Europei pentru un schimb
de experienţă permanent în domeniu.
Stimaţi colegi (parlamentari)!
Vă invit să participaţi la acest grup de lucru, în cazul în care doriţi să vă asumaţi un rol activ în prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi fetelor şi, în general, pentru eradicarea violenţei din viaţa noastră.
Vă mulţumesc,
Deputat
Rozália Biró
***
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 Întrebare

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Normă metodologică privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare
a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
Stimate domnule ministru,
Conform prevederilor OG nr. 24/2016 cu modificările și completările ulterioare, art.5 alin. (4) prevede: „Crescătorii
individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi
şi autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă
prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean, care anunţă în
cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la
unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a
transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul
judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă. Procedura de colaborare între consiliile locale şi consiliile
judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei ordonanţe.„
Am fost sesizat în biroul meu parlamentar cu privire la situația subproduselor de origine animală, care în mediul rural
este un fenomen des întâlnit iar rezolvarea problemei este un obiectiv principal. După informațiile mele din cauza lipsei
normelor metodologice autoritățile publice locale și județene nu sunt în măsură să pună în practică prevederile OG nr. 24/2016
și nici nu au fost alocate sumele necesare din bugetul de stat.
Având în vedere cele menționate mai sus vă adresez următoarele întrebări :
1. Domnule Ministru, când aveți în vedere să emiteți o normă metodologică cu referire la
Ordonanța?
2. Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman?
3. Având în vedere că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are la dispoziție un termen de 90
de zile pentru adoptarea normelor metodologice, de la data de 12 aprilie 2017, prevăzută în Legea nr. 55/2017 pentru
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016, vă rugăm să ne comunicați în ce stadiu se află și ce măsuri vor fi preconizate în
cuprinsul acesteia?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Magyar Lóránd- Bálint
***
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