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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 2 – 6 octombrie 2017)

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 3 octombrie 2017
Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 3 octombrie, pe articole, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul
apărării europene (2025)COM (2017) 315 (PH CD 76/2017)
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea
oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 (PH CD 77/2017)
3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 75/2017)
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate (PL-x 139/2017) - lege ordinară
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 20142021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021(PL-x 233/2017) - lege ordinară
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 171/2017) -lege ordinară
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în
Europa, semnat la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 268/2017) - lege ordinară
Proiectul de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate (PL-x 694/2015) - lege ordinară, a fost returnat
Comisiei pentru buget, respectiv Comisiei juridice, în vederea redactării unui raport suplimentar
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi
completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (PL-x 183/2017) - lege organică, a fost adoptat tacit, prin depăşirea
termenelor pentru dezbatere şi vot final.
***
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Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de miercuri, 4 octombrie 2017
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 4 octombrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul
apărării europene (2025) COM(2017) 315 (PH CD 76/2017) – 258 voturi pentru;
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea
oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 (PH CD 77/2017) – 261 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri;
3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 75/2017) – 272 voturi
pentru;
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate (PL-x 139/2017) - lege ordinară - 275 voturi
pentru;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea
absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 171/2017) - lege ordinară – 278 voturi pentru;
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 20142021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (PL-x 233/2017) - lege ordinară – 278 voturi pentru, 1
abţinere;
7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în
Europa, semnat la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (PL-x 268/2017) - lege ordinară – 278 voturi pentru;
8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x
295/2016) - lege ordinară – 211 voturi pentru, 56 împotrivă, 13 abţineri;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor
politice
şi
a
campaniilor;
electorale
(Pl-x 359/2016) - lege organică – 176 voturi pentru, 96 împotrivă, 7 abţineri;
10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale (Pl-x 210/2017) - lege organică – 256 voturi pentru 21 împotrivă, 4 abţineri. Deputaţii au votat raportul de
respingere formulat de Comisia pentru administraţie publică, Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului.
In aceeaşi zi, a fost dezbătută Moţiunea simplă intitulată “Infrastructura de transport a României sub domnia
intereselor PSD: deziluzie, demagogie şi descurajare”, iniţiată de 92 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare
ale PNL şi USR. Moţiunea a fost respinsă, înregistrându-se 104 voturi pentru, 155 împotrivă, 6 abţineri.
Deputaţi ai PNL, USR şi PMP au depus, miercuri, 4 octombrie, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor,
Moţiunea simplă “PSD dăunează grav sănătăţii”.

***
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 6 octombrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017

1118

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

241

- înregistrate în luna august 2017
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
447
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate**
- respinse definitiv
- în reexaminare la Senat
- în mediere
- în divergenţă
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) Desesizări
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

1
77
505

793
6

503
36
17
180
266
4
1
1
624
140
461
16
7
6
12
12
0

Cele 503 iniţiative legislative votate privesc:
153 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
97 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
42 proiecte de legi
350 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 197 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017,
178 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2017 şi 2 din iniţiativele legislative
adoptate în sesiunea septembrie – decembrie 2017.
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunea septembrie – decembrie 2017
(Situaţia cuprinde datele la 6 octombrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

686

din care:
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017

608

– înregistrate în luna august 2017

1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

77

1) Dezbătute

68
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

51

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
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

66
15
10
2
39
1
1
624
140
461
16

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern

7

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

12
12
0

Cele 66 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
17 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi
49 propuneri legislative
* În anul 2017 au fost promulgate 197 legi.
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR

Şedinţele din zilele de marţi, 3 şi miercuri, 4 octombrie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

138
138

din care: - în dezbatere

8

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

5
8

- votate
- la Senat

3

- la promulgare

5

Retrimise la comisii

1

▪ Cele 8 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
3 propuneri legislative
rivesc:
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 2 – 9 octombrie 2017)

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

PL-x 139/2017 –Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate

2.

PL-x 171/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

3.

PL-x 233/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind
gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul
Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

4.

PL-x 295/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

5.

Pl-x 359/2016 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:
1.

PL-x 183/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată)

2.

PL-x 268/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.307/2013
pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în
domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnat la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

3.

Pl-x 210/2017 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a
administraţiei publice locale
Se comunică respingerea
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară
parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 10 octombrie 2017)
În septembrie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017, care cuprinde 174 de proiecte de legi.
Din totalul proiectelor de legi, 64 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:
Stadiul proiectelor
de legi
Camera
Proiecte
decizională

Senat
În
procedură

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE
4

Senat:

Camera
Deputaţilor:

12

41

0

35

Procedură
comună:

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

3

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

4
0
2

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

35
0

0
1
0
0
0
4
0

11

Total:

53

Total
general:

64

35

44
53

9

ANEXĂ
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI

cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 10 octombrie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

Nr. înreg.

PLx
60/2015
L
584/2014

PLx
284/2017

Titlul proiectului de lege

3

L
47/2017

Stadiul

Observații

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind S - Adoptat pe
12.02.2015
români care lucrează în străinătate. (poz. I-b-18)
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,
Raport depus
- Caracter: ordinar
urmărindu-se îmbunătățirea cadrului legal în materie, CD - OZ Plen

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

precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului,
semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de
modificare a Convenţiei privind decontările
multilaterale în ruble tranferabile şi organizarea
Băncii Internaţionale de Cooperare Economică,
precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la
Moscova la 22 octombrie 1963. (poz. I-b-45)

Încetarea aplicabilității de la 1 ianuarie 1991 a Sistemului
de decontări multilaterale în ruble transferabile, stabilit de
Convenția privind decontările multilaterale în ruble
transferabile și organizarea Băncii internaționale de
cooperare economică din 22 octombrie 1963, continuarea
activității Băncii internaționale de cooperare economică pe
baze comerciale, efectuând operațiuni în valută liber
convertibilă și menținându-și statutul de organizație
internațională, stabilirea capitalului social al BICE la
suma de 400 milioane de ECU, crearea condițiilor
necesare în vederea transformării BICE într-o Bancă pe
acțiuni, care să funcționeze pe principii comerciale.

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

PLx
11/2017

Obiectul de reglementare

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
(poz. I-b-35)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

MUN

CD - OZ Plen
BUG
S-

pe
26.09.2017
(403/R)

Raport depus
pe
27.09.2017
(406/R)

CD - OZ Plen
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

ÎNV
S-

Raport depus
pe03.10.2017
(414/R)

Nr.
crt

4

Nr. înreg.

PLx
270/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei
pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită
îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale,
adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi
semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016,
precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia
pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor,
încheiată la Haga 16 septembrie 1970. (poz. I-b-43)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

5

PLx
295/2017
L
174/2017

PLx
504/2016

6

L
454/2016

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.648/2012 al Parlamenului European şi al
Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele
financiare derivate extrabursiere, contrapărţile
centrale şi registrele centrale de tranzacţii.
(poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.66/2011
privind
prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora. (poz.
I-b-6)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010
şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum
şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10
septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5
iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării
ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie
1970. Convenţia şi Protocolul de la Beijing stabilesc actele
de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile
clasificate ca fiind infracţiuni, precum şi competenţele
statelor contractante în anchetarea respectivelor
infracţiuni.

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
instrumentele
financiare
derivate
extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,
act juridic de imediată aplicabilitate în dreptul intern
(conform art.288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (TFUE), parte constitutivă a Tratatului de la
Lisabona).
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.

Stadiul

Observații

CD - OZ Plen
TRSP și JUR
S -

S - Adoptat pe
18.09.2017

CD - OZ Plen
BUG

Raport depus
pe
04.10.2017
(418/R)

Raport depus
pe
05.10.2017
(422/R)

S - Adoptat pe
01.11.2016

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

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Plx
226/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. (poz. I-b-37)

L
94/2017

PLx
828/2015

8

L
545/2015

PLx
128/2017

9

L
633/2016

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

Obiectul de reglementare
Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, în sensul includerii în categoria
excepţiilor de la aplicarea dispoziţiilor actului normativ de
bază a Administraţiei Naţionale de Meteorologie și altor
operatori economici din industria națională de apărare
care au sarcini de mobilizare, având în vedere importanța
strategică a acestora.

Stadiul
S - Adoptat pe
06.06.2017

CD - ECON și
IND
pt. raport comun

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de
S - Adoptat pe
urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru
Modificarea și completarea unor acte normativedin 23.11.2015
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea unei
CD - BUG
domeniul jocurilor de noroc. (poz. I-b-38)
mai bune gestionări a pieței specifice și adaptarea la
- Caracter: organic
practica europeană în domeniul jocurilor de noroc pt. raport

- 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-b-8)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
19.06.2017

TDR:
10.12.2015

tradiționale și la distanță.
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.

S - Adoptat pe
08.02.2017

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

Nr.
crt

10

11

Nr. înreg.

PLx
153/2017
L
17/2017

PLx
259/2017
L
120/2017

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea Modificarea și completarea unor acte normative, precum şi
investiţiilor finanţate din fonduri publice. (poz. I-b- pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea
investițiilor finanțate din fonduri publice.
2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de
stat a sumelor aferente corecţiilor financiare
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru
Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013.
(poz. I-b-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
71/2015

12

L
604/2014

Obiectul de reglementare

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-b40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr.15/2013, în sensul stabilirii condiţiilor pentru suportarea
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru
abaterile de la conformitatea cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice pentru proiectele a căror finanţare este
eşalonată în două perioade de programare, cuprinzând
faza I implementată în cadrul Programului operaţional
sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a implementată în
cadrul Programului operaţional sectorial Infrastructura
Mare 2014-2010.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
28.02.2017

CD - BUG,
ADMIN şi
MUN pt. raport
comun

TDR:
28.03.2017

S - Adoptat pe
26.06.2017

CD - BUG şi
TDR:
20.09.2017
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
18.02.2015

CD - BUG şi
SAN pt. raport
comun

TDR:
02.03.2015

Nr.
crt

Nr. înreg.
PLx
554/2015

13

L
279/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

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-b-17)
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în CD - BUG şi
- Caracter: ordinar
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor despre JUR
- Procedură de urgenţă: nu
creanțele datorate și plățile efectuate.
pt. raport comun

Observații

TDR:
22.09.2015

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

PLx
238/2017

14

L
116/2017

Proiect de Lege privind comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de plăţi,
S - Adoptat pe
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la
Transpunerea în legislația națională a prevederilor 20.06.2017
conturile de plăţi cu servicii de bază.
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a CD - BUG şi
TDR:
(poz. I-b-16)
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor
28.06.2017
IND
- Caracter: ordinar
aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: da
și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Plx
243/2017

15

L
91/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b- Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în S - Adoptat pe
sensul introducerii unor facilități fiscale în materia taxei pe 20.06.2017
27)
valoarea adăugată (TVA), prin stabilirea unei cote reduse CD - BUG pt.
- Caracter: ordinar
de
0% aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii și raport
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

16

PLx
781/2015
L
390/2015

prin instituirea unor reguli în materia regimului special de
scutire pentru întreprinderile mici.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
S - Adoptat pe
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 02.11.2015
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
CD - IND și
comercianţi. (poz. I-b-7)
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
JUR
- Caracter: ordinar
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
pt. raport comun
- Procedură de urgenţă: nu
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE.

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

TDR:
05.09.2017

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

17

18

19

Nr. înreg.

PLx
110/2017
L
574/2016

PLx
198/2017
L
59/2017

Plx
239/2017
L
92/2017

Titlul proiectului de lege

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.
(poz. I-b-14)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie şi pentru modificarea unor acte normative.
(poz. I-b-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol. (poz. I-b-26)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative
vizează încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e),
începând cu data de 01.04.2017, reglementarea prin lege a
obligaţiei furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe
care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă
economică, pe baza unor proceduri care să asigure
caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la
procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de
ofertanţi,
precum
şi
reglementarea
obligaţiei
producătorilor, pentru perioada 1 decembrie 2016 – 31
decembrie 2017 şi în măsura în care contractează vânzarea
de gaze naturale, de a încheia contracte pe pieţele
centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu,
în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru
vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din
producţia proprie, care nu poate fi mai mică decât cea
reprezentată de un procent, stabilit prin hotărâre a
Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care se
încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada
respectivă, în calitate de vânzător.
Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, precum și
modificarea unor acte normative din domeniu, în vederea
îndeplinirii obiectivului naţional privind atingerea ţintei de
24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de
energie pe care o va consuma România în anul 2020,
prevedere cuprinsă în anexa I la Directiva 2009/28/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

Modificarea și completarea Legii nr.145/2014, în vederea
facilitării aplicării legii, prin utilizarea carnetelor de
comercializare și de către rudele de gradul II ale
producătorilor agricoli, precum și posibilitatea utilizării de
către comercianți a spațiilor de vânzare aferente
producătorilor agricoli, în perioada în care aceștia nu sunt
prezenți pe piață.

Stadiul

S - Adoptat pe
08.02.2017

CD - IND
pt. raport

Observații

TDR:
02.03.2017

S - Adoptat pe
08.05.2017

CD - IND și
MED
pt. raport comun

TDR:
30.05.2017

S - Adoptat pe
20.06.2017

CD - IND și
AGRI
pt. raport comun

TDR:
28.06.2017

Nr.
crt

20

Nr. înreg.

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
84/2016

21

L
23/2016

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje. (poz. I-b-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

L
557/2016

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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
17.10.2016

CD - IND și
MED
pt.raport comun

TDR:
10.11.2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea
unor măsuri de gestionare a instrumentelor Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism S - Adoptat pe
structurale din domeniul transporturilor. (poz. I-b- intermediar în cadrul Programului Operaţional 23.05.2017
Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona funcţiile
CD - TRSP și
9)
de selecţie, evaluare, monitorizarea implementării şi
TDR:
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții
verificarea tehnică şi financiară a proiectelor din domeniul JUR
15.06.2017
Constituționale nr. 593/2016
transporturilor, finanţate din fondurile nerambursabile ale pt. raport comun

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

PLx
26/2017

Obiectul de reglementare

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

Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020.

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.

S - Adoptat pe
22.12.2016

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

Nr.
crt

23

24

Nr. înreg.

PLx
273/2017
L
134/2017

PLx
308/2017
L
148/2017

PLx
468/2012

25

L
333/2012

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice
pentru limitarea emisiilor de compuși organici
volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și
din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de
distribuție a benzinei precum și în timpul
alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
(poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria
de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia
tehnică periodică. (poz. I-a-5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de
compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea
benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile
de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării
autovehiculelor la staţiile de benzină, în contextul
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene. Prin acest act normativ
se transpun în legislaţia internă Directiva 94/63/CE,
Directiva 2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia
tehnică periodică.

Stadiul

S - Adoptat
04.09.2017

Observații

pe

CD - TRSP și
TDR:
27.09.2017
MED
pt. raport comun

S - Adoptat pe
26.09.2017

CD - TRSP
pt. raport

TDR:
19.10.2017

S - Respins pe
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 30.10.2012
(poz. I-b-10)
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
CD - AGRI și
- Caracter: ordinar
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
TDR:
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre SAN
29.11.2012
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun
privind suplimentele alimentare.

- Cameră decizională: CD
Plx
411/2016

26

L
303/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.321/2009
privind
Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în S - Respins pe
comercializarea produselor alimentare.
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul pe 27.09.2016
(poz. I-b-34)
piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali, CD - AGRI
- Procedură de urgenţă: nu
reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, precum şi pt. raport
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

readucerea preţurilor la un nivel decent

TDR:
18.10.2016

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

Plx
318/2017
L
159/2017

PLx
502/2005

28

L
202/2005

PLx
451/2016

29

30

L
450/2016

PLx
506/2016
L
457/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din Legea
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii
nr.169/1997. (poz. I-a-20)

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
26.09.2017

TDR:
CD - AGRI și
19.10.2016
JUR
pt. raport comun

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

S - Respins pe
24.10.2005
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din CD - Retrimis pe
naţionale din România. (poz. I-b-36)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 18.09.2012 la
- Procedură de urgenţă: nu
TDR:
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea DROM
- Iniţiator: Guvern
25.09.2012
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD
pt. raport
suplimentar

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
privind actele de stare civilă şi actele de identitate
ale cetăţenilor români. (poz. I-b-25)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale
cetăţenilor români, în vederea simplificării procedurilor
privind întocmirea actului de naştere, astfel încât statul
român să nu mai înregistreze situaţii de nedeclarare a
naşterii copilului. În acest sens, se propune stabilirea a
două modalităţi de înregistrare a naşterii, în funcţie de
termenul în care aceasta se realizează.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea
unor măsuri la nivelul administraţiei publice central
şi pentru modificarea şi completarea unor acte Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice
centrale, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative. (poz. I-b-25)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

normative.

S - Adoptat pe
10.10.2016

CD - ADMIN și
TDR:
JUR
27.10.2016
pt. raport comun

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - ADMIN și
TDR:
JUR
15.11.2016
pt. raport comun

Nr.
crt

31

32

Nr. înreg.

PLx
451/2015
L
139/2015

PLx
505/2016
L
456/2016

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.
(poz. I-b-32)
- Caracter: ordinar
- 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-b-22)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile
reglementări europene în acest domeniu, în contextul
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea
termenului de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012,
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
(DEEE), respectiv 14 februarie 2014, precum şi prin
încălcarea, de către autorităţile române, a angajamentului
de a transpune respectivul act europen până la sfârşitul
lunii august 2014, contribuind la reducerea deşeurilor şi la
eficientizarea valorificării resurselor, prin promovarea de
noi standarde privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea
echipamentelor electronice uzate.

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

Stadiul

S - Adoptat pe
03.06.2015

CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
01.11.2016

CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
18.06.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

33

Nr. înreg.

PLx
231/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor
adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia
celei de-a treizecea reuniuni a Organismului
Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la
Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la
Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de
ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1
decembrie
1999,
şi
pentru
acceptarea
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni
a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13
decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi,
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor
la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie
1998. (poz. I-b-15)

Obiectul de reglementare

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în
anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru
de angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de
reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul
emisiilor aferent anului de referinţă , respectiv anul 2005)
pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi
organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se
pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra
sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot
fi exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu
uşurinţă cu costurile.

Stadiul

Observații

CD - Retrimis pe
18.09.2017 la
MED
TDR:
pt. raport
27.09.2017
suplimentar
S -

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

34

PLx
481/2016
L
451/2016

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
(poz. I-b-39)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Actualizarea prevederilor Legii nr.17/2000 cu actele
normative emise ulterior, în special, revizuirea
mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoane
vârstnice, în sensul eliminării termenului de „venituri
extrabugetare”, al includerii în costul mediu lunar de
întreţinere a cheltuieliilor de personal, cu excepţia celor
aferente personalului medical finanţat din Fondul naţional
unic de asigurări de sănătate, precum şi al stabilirii ordinii
surselor de finanţare, cu respectarea principiului
subsidiarităţii şi a prevederilor Legii nr.292/2011.

S - Adoptat
17.10.2016

CD - MUN
pt. raport

pe
TDR:
10.11.2016

Nr.
crt

35

36

37

38

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
285/2017

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Republica Serbia în domeniul
securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28
octombrie 2016(poz. I-b-45)

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
839/2015
L
393/2015

Plx
181/2017

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

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică. (poz. I-b-30)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28
octombrie 2016, Acordul se va aplica legislaţiei din
România privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copilului
bolnav, prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii
de muncă, pentru pensiile acordate în cadrul sistemului
public de pensii, prestaţiile în natură, în caz de boală şi
maternitate, prestaţiile în natură şi în bani, în caz de
accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces,
alocaţia de stat pentru copii.

Stadiul

CD - MUN
pt. raport

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare pe trei nivele.

S - Adoptat
25.05.2011

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul derulării proceselor de evaluare în
vederea certificării şi după data de 31 decembrie 2015.

S - Adoptat
18.11.2015

Ştiinţifice.

TDR:
03.10.2017

S-

pe

CD - Retrimis
pe data de
27.03.2012 la
ÎNV
pt. raport
suplimentar

CD - ÎNV
pt. raport

Propunere legislativă pentru modificarea art.31
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul CD - ÎNV
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în
(poz. I-b-28)
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pt. raport
- Procedură de urgenţă: nu
şi coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării S - Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Observații

TDR:
10.04.2012

pe
TDR:
17.12.2015

TDR:
20.06.2017

Nr.
crt

39

40

41

Nr. înreg.

PLx
274/2017
L
150/2017

PLx
394/2013
L
299/2013

PLx
298/2017
L
207/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000. (poz. I-b-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru. (poz. I-b-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru
modificarea și completarea art.2 din Legea
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care au avut calitatea de șef al statului
român. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000, în sensul introducerii contractului de
activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de
performanţă şi o structură sportivă şi are ca obiect
desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul
se poate încheia pe perioade de timp determinate, de la o
lună la multianual şi va avea stipulată valoarea drepturilor
băneşti aferente contraprestaţiei depusă de către soprtivul
de performanţă sau de către alte persoane juridice sau
fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv
modalităţile şi termenele de plată.
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.

Completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea
de șef al statului român, în sensul prevederii ca foștii șefi de
stat să beneficieze și de folosința gratuită a unui spațiu cu
destinația de cabinet de lucru, pe lângă reședința de
protocol.

Stadiul

S - Adoptat
04.07.2017

Observații

pe

CD - ÎNV
pt. raport

S - Adoptat
21.10.2013

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

S - Adoptată pe
19.09.2017

CD - JUR
pt. raport

TDR:
27.09.2017

pe

TDR:
17.03.2017

TDR:
17.10.2017

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Nr. înreg.

PLx
307/2017

42

L
176/2017

Obiectul de reglementare

Stadiul

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
S - Adoptată pe
Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 25.09.2017
internaţională în materie penală. (poz. I-a-23)
cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
- Caracter: organic
CD - JUR
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
- Iniţiator: Guvern

Observații

TDR:
19.10.2017

- Cameră decizională: CD

PLx
305/2017

43

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de
securitate între Guvernul României şi Guvernul
Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la
Bucureşti, la 24 mai 2017.
(poz. II-68)

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.

CD - APĂR
pt. raport
S-

TDR:
12.10.2017

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
PLx
264/2017

44

L
160/2017

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura S - Adoptat pe
26.06.2017
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-19)
instituţională actuală şi instituirea de norme legale
CD - POL EXT TDR:
- Caracter: ordinar
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
și
CROMANII
- Procedură de urgenţă: nu
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.
20.09.2017
- Iniţiator: Guvern
pt. raport comun

- Cameră decizională: CD

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

1

Nr. înreg.

L
22/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind
organizarea
şi
funcţionarea
Agentului
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (poz. I-a38)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Organizarea
şi
funcţionarea
Agentului
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, având în
vedere atribuțiile ministrului delegat pentru afaceri
europene, astfel cum acestea sunt prevăzute în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017.

Stadiul

S - Adoptat pe
26.09.2017

CD -

Observații

Nr.
crt

2

Nr. înreg.

PLx
178/2017
L
57/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului
carne de porc din fermele româneşti.
(poz. I-a-30)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv
implementarea Programului carne de porc din
fermele româneşti, prin care se acordă ajutoare de
stat destinate depăşirii dificultăţilor înregistrate de
către producătorii din sectorul creşterii porcinelor şi
menţinerii cel puţin a nivelului actual de producţie.

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26)
3

4

5

6

L
158/2017

L
161/2017

L
162/2017

L
177/2017

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

Reglementarea unor instrumente care să asigure
prevenirea săvârșirii de contravenții.

Stadiul
S - AGRI
pt. raport

CD -

S - BUG și JUR
pt. raport comun

CD -

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
S - JUR și CULT
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
drepturile conexe. (poz. I-a-29)
pt. raport comun
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările
- Caracter: ordinar
CD și completările ulterioare.

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

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind
Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. calitatea apei potabile, în scopul transpunerii S - CAE și SĂN
Directivei (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6
(poz. I-a-3)
pt. raport suplimentar
octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la
- Caracter: ordinar
CD
Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea

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

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.40/2017 pentru
modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții. (poz. I-a-34)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

TDR:
21.06.2017

TDR:
26.09.2017
21.06.2017

TDR:
18.09.2017

TDR:
18.10.2017

apeidestinate consumului uman, care are ca termen
final de transpunere data de 27 octombrie 2017.
Modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcții, intevențiile legislative vizând, potrivit
Notei de fundamentare, ”clarificarea competențelor
de emitere a certificatelor de urbanism și
autorizațiilor de construire prin precizarea
competențelor primarului general al municipiului
București, în prevința clădirilor clasate individual ca
monument istoric și în zoneleconstruite protejate
stabilite conform legii”.

S - ADMIN
pt. raport

CD -

TDR:
19.09.2017

Nr.
crt

7

8

9

10

Nr. înreg.

L
179/2017

L
180/2017

L
181/2017

L
182/2017

Titlul proiectului de lege

L
193/2017

Stadiul

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea
Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a S - EC și Dezvoltare
unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse unor stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere, și strategie
petroliere. (poz. I-a-4)
în scopul asigurării siguranței în aprovizionare, în economică

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

cazul situațiilor de disfuncționalitate majoră în
aprovizionare, a situațiilor de urgență deosebită sau
a situațiilor de criză locală.

pt. raport comun

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

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

pretutindeni,republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare, în sensul îmbunătățirii
actualei reglementări.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a
României, care reprezintă, conform art.3 din proiect,
”documentul programatic pe termen lung prin care
sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare
teritorială a României, bazat pe un concept strategic,
precum și direcțiile de implementare pentru o
perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională,
interregională, națională, cu integrarea aspectelor
relevante la nivel transfrontalier și transnațional”.

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului
generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a
(poz. I-a-39)
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii,
aprobată cu modificări prin Legea nr.210/2013.

Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.

TDR:
26.09.2017

CD -

TDR:
19.09.2017
03.10.2017

S - ADMIN și
Dezvoltare regională
pt. raport comun

TDR:
10.10.2017

pt. raport comun

CD -

S - EC , Dezvoltare
și strategie
economică și MED
pt. raport comun

TDR:
18.09.2017

CD -

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor S - ADMIN
de proprietari şi administrarea condominiilor,
administrarea condominiilor. (poz. I-a-32)
pt. raport
propunând
la abrogare Legea nr. 230/2007, cu
- Caracter: organic
modificările și completările ulterioare, precum și CD - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Observații

CD -

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind S - POL EXT și
sprijinul
acordat
românilor
de CROMANII
românilor de pretutindeni. (poz. I-a-12)

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

11

Obiectul de reglementare

TDR:
19.09.2017

Nr.
crt

12

Nr. înreg.

L
204/2017

Titlul proiectului de lege

L
207/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru
modificarea și completarea art.2 din Legea
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care au avut calitatea de șef al statului
român. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

14

L
212/2017

Stadiul

Observații

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.53/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul S - MUN
muncii, republicată, cu modificările și completările pt. raport suplimentar
Codul muncii. (poz. I-a-6)
ulterioare, în vederea stopării fenomenului de muncă CD - Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

13

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea,
eliberarea cărţii de identitate şi certificarea
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea
comercializării, înmatriculării sau înregistrării
acestora în România. (poz. I-a-19)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

nedeclarată.

Completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut
calitatea de șef al statului român, în sensul prevederii
ca foștii șefi de stat să beneficieze și de folosința
gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet de
lucru, pe lângă reședința de protocol.

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în
vederea
comercializării,
înmatriculării
sau
înregistrării acestora în România, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu
modificările și completările ulterioare.

S - Adoptată pe
19.09.2017

CD -

S - ADMIN și TRSP

CD -

Trimis la
Camera
Deputaților
pentru
dezbatere.

Comisiile
sesizate în
fond au depus
raportul favorabil

Nr.
crt

15

Nr. înreg.

L
214/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.321/2006 privind regimul acordării
finanţărilor nerambursabile pentru programele,
proiectele sau acţiunile privind sprijinirea
activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum
şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni pentru această activitate. (poz. I-a13)

Modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru
programele, proiectele sau acţiunile privind
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a
modului de repartizare şi de utilizare a sumei
prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni pentru această activitate.

Stadiul

S - CROMANII
pt. raport

CD -

Observații

TDR:
26.09.2017

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

16

17

18

L
215/2017

L
216/2017

L
217/2017

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru
categoria de locuri de muncă în care se utilizează
S - MUN
tele-muncă. (poz. I-a-8)
tehnologia informațiiei și comunicațiilor, urmărindu-

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

se flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în
raport cu evoluția dinamică a pieței muncii,
stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, cât și
pentru angajator.

pt. raport

CD -

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
Reglementarea activității de vaccinare în vederea S - SĂN
România. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul penal în vederea
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene.
(poz. I-a-17)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile
care pot fi prevenite prin vaccinarea populației
generale, în România.

Modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei
2014/42/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și
confiscarea
instrumentelor
și
produselor
infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană,
precum și al Directivei 2016/343/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind
consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de
nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în
cadrul procedurilor penale.

pt. raport

CD -

S - JUR
pt. raport suplimentar

CD -

TDR:
26.09.2017

TDR:
03.10.2017

Nr.
crt

19

20

Nr. înreg.

L
218/2017

L
221/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind precursorii de explozivi,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative. (poz. I-a-22)

Stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic
al precursorilor de explzivi, în scopul instituirii
cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea
în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 15
ianuarie 2013privind comercializarea și utilizarea
precursorilor de explozivi.

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

Stadiul
S - APĂR
pt. raport

CD -

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru
Constituirea Comitetului pentru analiza organizării
S - ADMIN
administraţia publică centrală.
instituționale și a resurselor umane din administrația
pt. raport
(poz. I-a-35)
publică centrală, organism consultativ, fără
CD
- Procedură de urgenţă: nu
personalitate juridică.

Observații

TDR:
27.09.2017

TDR:
26.09.2017

- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

21

L
224/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului
nr.6/2017
pentru
prorogarea
termenului de intrare în vigoare a Legii Prorogarea termenului de intrare în vigoare prevăzut
nr.151/2015 privind procedura insolvenţei la art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015 privind S - Adoptată pe
26.09.2017
persoanelor fizice. (poz. I-a-9)
procedura insolvenţei persoanelor fizice, până la data
CD
de 1 ianuarie 2017.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

22

L
226/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale,
pentru
obiectivul
"Cooperare
teritorială
europeană", în perioada 2014-2020. (poz. I-a-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării
publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare
teritorială europeană", în perioada 2014-2020,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016.

S - BUG și
Dezvoltare regională
pt. raport comun

CD -

TDR:
26.09.2017

Nr.
crt

23

Nr. înreg.

L
232/2017

Titlul proiectului de lege

L
250/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.44/2017 pentru
modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și
a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri
naționale din România. (poz. I-a-31)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

25

L
253/2017

Stadiul

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a S - ADMIN și TRSP
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe pt. raport comun
drumurile publice, republicată, cu modificările și CD publice. (poz. I-a-25)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

24

Obiectul de reglementare

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru
prorogarea unui termen şi pentru modificarea
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind
industria națională de apărare, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative.
(poz. I-a-18)

Observații

TDR:
26.09.2017

completările ulterioare.

Modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordonanța
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de
utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de
drumuri naționale din România, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 cu
modificările și completările ulterioare.

Prorogarea unui termen prevăzut la art.42 din Legea
nr.232/2016 privind industria națională de apărare,
precum și pentru modificarea și completarea unor
acte normative și modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din
același act normativ.

S - TRSP

CD -

S - EC și APĂR
pt. raport comun

CD -

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

TDR:
26.09.2017

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

26

L
254/2017

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a S - EC și MED
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pt. raport comun
mediu. (poz. I-a-14)
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. CD -

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

105.2006, cu modificările și completările ulterioare.

TDR:
26.09.2017

Nr.
crt

27

Nr. înreg.

L
255/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele
măsuri în vederea accelerării implementării
proiectelor de infrastructură de transport de interes
național, pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 20142020, pentru completarea Legii nr.105/2011
privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale,
pentru
obiectivul
„Cooperare
Teritorială
Europeană”, precum şi pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
și modificarea și completarea unor acte normative.
(poz. I-a-37)

Obiectul de reglementare

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării
implementării proiectelor de infrastructură de
transport de interes național, pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020.

Stadiul

S - BUG
pt. raport

CD -

Observații

TDR:
26.09.2017

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

28

L
257/2017

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii
nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr.287/2009 privind Codul civil. (poz. I-a-24)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

29

L
258/2017

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

Proiect de lege pentru aprobarea Programului
geologic la nivel naţional. (poz. I-a-10)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional.

S - JUR
pt. raport

CD -

S - ECON
pt. raport

CD -

TDR:
03.10.2017

TDR:
03.10.2017

Nr.
crt

30

31

Nr. înreg.

L
324/2017

L
326/2017

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru completarea anexei
nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003. (poz. I-a27)

32

33

L
357/2017

Stadiul
S - AGRI
pt. raport

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

CD -

Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional S - AGRI și MUN
pt. raport
zilieri. (poz. I-a-21)
desfăşurate de zilieri, republicată, în vederea
CD - Caracter: ordinar
reglementării
adecvate
a
activităților
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

L
356/2017

Obiectul de reglementare

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor. (poz. I-a-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor
publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor.
(poz. I-b-15)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Observații

TDR:
10.10.2017

TDR:
10.10.2017

specificedomeniului agricol.
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive,
stabilirea unor derogări de la masele și dimensiunile
maxime admise în circulație ale vehiculelor și
ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997, precum și transpunerea
prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 referitoare
la controlul respectării maselor maxime admise în
circulație pe drumurile publice din România a
vehiculelor și ansamblurilor de vehicule.
Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor,
republicată, cu modificările ulterioare, în principal,
în scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia
Curții Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost
admisă excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004.

S - TRSP
pt. raport

CD -

S - JUR

CD -

TDR:
03.10.2017

Comisia
sesizată în
fond a depus
raportul favorabil

Nr.
crt

34

Nr. înreg.

L
359/2017

Titlul proiectului de lege

35

36

37

L
68/2017

PLx
252/2017
L
371/2017

L
630/2017

Stadiul

Proiect de lege pentru completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi S - JUR
traficului şi consumului ilicit de droguri.
consumului
ilicit de droguri, republicată, cu pt. raport
(poz. I-b-16)
modificările
și
completările ulterioare, cu un număr CD - Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

PLx
12/2017

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile
educaţiei,
cercetării,
formării
profesionale şi sănătăţii. (poz. I-b-12)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

de 14 substanțe.

Modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniile educației, cercetării, formării profesionale
și sănătății, în scopul clarificării cadrului normativ
privind învățământul special integrat, eficientizarea
relațiilor contractuale ale directorilor unităților de
învățământ preuniversitar, înființarea de programe de
studii
cu
dublă
specializare,
flexibilizarea
raporturilor de muncă pentru personalul de cercetare
- dezvoltare din cadrul institutelor de cercetare și al
școlilor doctorale, creșterea calității deținătorilor
titlului de profesor universitar, prorogarea termenului
de aplicare a prevederilor legale privind evaluarea
națională, admiterea în liceu și a examenului de
bacalaureat etc.

CD - Adoptată
pe 19.09.2017
S - ÎNV și MUN

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia
privind protecţia reciprocă a informaţiilor Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în CD - Adoptată
clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 cadrul unor activități ce presupun cooperarea directă pe 19.09.2017
între Părți sau încheierea și derularea unor contracte
februarie 2017. (poz. I-b-44)
clasificate între persoane juridicedin România și S - APĂR
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.
(poz. I-a-40)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Serbia.

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, în vederea
eficientizării activității comisiilor de specialitate ale
Ministerului
Sănătății,
care
funcționează
necorespunzător în prezent, de crearea cu celeritate a
cadrului legal pentru încheierea contractelor de mana
gement ale managerilor generali, precum și pentru
eficientizarea serviciilor de asistență medicală.

S - JUR și SĂN
pt. raport comun

CD -

Observații

TDR:
18.10.2017

TDR:
18.10.2017

TDR:
24.10.2017

TDR:
18.09.2017

Nr.
crt

38

39

40

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
268/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea
unui Centru de cercetare în domeniul
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-29)

PLx
269/2017
B
458/2017

PLx
139/2017
L
638/2016

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

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei privind cooperarea în domeniul
transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21
aprilie 2016. (poz. I-b-42)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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-b-23)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Suplimentarea contribuției României la construirea
Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor și
al ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu
valoarea de 2,9 milioane euro (la nivelul prețurilor
din ianuarie 2005) și prelungirea perioadei de
contribuție până în 2022. Plățile anuale ale
contribuției în numerar se efectuează conform
sumelor de plată repartizate fiecărui stat membru sau
partener la proiectul FAIR ce alcătuiesc veniturile la
bugetul anual aprobat al proiectului.
Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a
procedurii generale și a aranjamentelor pentru
transportul militar prin teritoriile statelor celor două
Părți pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale și/sau căi
de comunicație maritimă și definește punctele de
trecere a frontierei de stat și condițiile de trecere a
frontierei de stat, astfel: din Ucraina în România sau
în tranzit pe teritoriul Românei, din România în
Ucraina sau în tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o
modalitate
de
sprijinire
a
operațiunilor
internaționale, de menținere/restabilire a păcii a
exercițiilor militare comune și a altor activități de
cooperare militară internațională în cadrul
acordurilor internaționale la care România și
Ucraina sunt părți.
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

CD - Adoptat pe
04.10.2017
S-

CD - Adoptată
pe 26.09.2017
S-

S - Adoptat pe
20.02.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

Înregistrat la
Senat pentru
dezbatere

Nr.
crt

41

Nr. înreg.

PLx
171/2017
L
34/2017

PLx
233/2017

42

L
118/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei
fondurilor externe nerambursabile. (poz. I-b-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.34/2017 privind
gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar
Spaţiul Economic European 2014-2021 şi
Mecanismul financiar norvegian 2014-2021. (poz.
I-b-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

43

PLx
229/2017
L
262/2017

Obiectul de reglementare
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii
posibilităţii
rambursării,
ulterior
elaborării
Raportului final de control aferent programului de
către Autoritatea de Audit, a cheltuielilor solicitate de
către beneficiarii de proiect, precum şi crearea
mecanismului instituțional și procedural menit a
conduce la recuperarea sumelor rambursate
necuvenite, prin plată voluntară.

Stabilirea cadrului procedural, legal și financiar
pentru gestionarea financiară a fondurilor externe
nerambursabile aferente Mecanismului financiar
Spațiul Economic European 2014-2021, precum și a
cofinanţării aferente acestei asistenţe, pentru a
permite utilizarea în cele mai bune condiţii a
fondurilor externe nerambursabile la nivelul
programelor şi proiectelor, în termenul maxim de
implementare prevăzut în Regulamentele celor două
mecanisme financiare.

Stadiul

S - Adoptat pe
03.04.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

S - Adoptat pe
12.06.2017

CD - Adoptat pe
04.10.2017

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii
Federale Germania privind protecţia reciprocă a Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în CD - Adoptată
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 cadrul unor activități ce presupun cooperarea directă pe 27.06.2017
între Părți sau încheierea și derularea unor contracte S - Adoptată pe
decembrie 2016. (poz. I-a-11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

clasificate între persoane juridice din România și
Germania.

Observații

25.09.2017

La SG din
data de
25.09.2017

Nr.
crt

44

Nr. înreg.

PLx
627/2015
L
397/2015

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei. (poz. I-b-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare
Cantacuzino, instituţie publică de importanţă
strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea
Institutului Naţionale de Cercetare Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, care se
desfiinţează.

Stadiul

S - Adoptată pe
28.09.2015

CD - Adoptată
pe 05.09.2017

Observații

La
promulgare
din data de
14.09.2017

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ COMUNĂ
Nr.
crt

1

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
524/2011

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

L
616/2011

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

PLx
525/2011

2

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
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

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

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

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

3

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

PLx
203/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
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)

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.

L
241/2013

Stadiul

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

Observații

CD +S
BUG CD +
BUG S

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
PLx
428/2012

4

L
394/2012

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

PLx
413/2013

5

L
546/2013

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

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

6

L
547/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul 2012. (poz. I-c-6)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

7

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
411/2014

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

L
568/2014

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

8

9

L
569/2014

PLx
562/2015
L
350/2015

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

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
Raport depus pe data
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra
de 24.03.2015;
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare
urmează să intre pe
a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului
OZ
public în exerciţiul financiar al anului 2013.

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

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

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

Observații

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr. înreg.

PLx
191/2017

10

L
112/2017

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 național
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

PLx
192/2017

11

L
113/2017

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

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.

Stadiul

CD +S

Observații

TDR:
25.05.2017

BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR:
25.05.2017
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 6 octombrie 2017 )
I. În perioada 2 – 6 octombrie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 14 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 15 avize.
Cele 14 rapoarte depuse sunt:
10
 rapoarte de adoptare
4
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:





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

1
0
12
1

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 448 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 68 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 39 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua
sesiune ordinară a anului 2017.
II. De la începutul actualei legislaturi
Comisiile parlamentare au întocmit 548 de rapoarte, din care:
Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

422



rapoarte suplimentare

86



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

40

TOTAL

548

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 2 - 6 octombrie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1

PLx.295/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal – raport comun cu comisia juridică

26 parlam.
adoptat de
Senat

19.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(422/RS din
03.10.2017)

2

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
PLx.295/2017 Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului European şi al
Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Guvern
adoptat de
Senat

04.10.2017

Raport de adoptare
(422/R din 05.10.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern

19.09.2017

Raport de adoptare
(417/R din 04.10.2017)

Guvern

19.09.2017

Raport de adoptare
(418/R din 04.10.2017)

II. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la
PLx.250/2017 Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de
echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 – raport
comun cu comisia juridică
Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea
actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată
PLx.270/2017 de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului
suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea
capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970
- raport comun cu comisia juridică

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.106/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport
comun cu comisiile pentru mediu și juridică

8 parlam.
adoptat de
Senat

13.06.2017

Raport de respingere
(419/R din 04.10.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

04.10.2017

Raport de respingere
(416/R din 04.10.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

04.10.2017

Raport de respingere
(416/R din 04.10.2017)

IV. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.210/2017

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – raport comun cu 30 parlam.
comisiile pentru administrație și juridică

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.210/2017

Plx.769/2015

PLx.224/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – raport comun cu 30 parlam.
comisiile pentru drepturile omului și juridică
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – raport
comun cu comisia pentru mediu

105
parlam.
respinsă
de Senat

19.04.2016

Raport de respingere
(420/R din 04.10.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului - raport comun
cu comisia pentru mediu

7 parlam.
adoptat de
Senat

07.03.2017

Raport de respingere
(421/R din 04.10.2017)

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

Nr.
iniţiativă
legislativă
Plx.106/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport
comun cu comisiile pentru agricultură și juridică

8 parlam.
adoptat de
Senat

12.04.2016

Raport de respingere
(419/R din 04.10.2017)

105
parlam.
respinsă
de Senat

19.09.2017

Raport de respingere
(420/R din 04.10.2017)

7 parlam.
adoptat de
Senat

19.09.2017

Raport de respingere
(421/R din 04.10.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

2

Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de
Plx.769/2015
urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului – raport
comun cu comisia pentru administrație

3

PLx.224/201
6

Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului - raport comun cu
comisia pentru administrație

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

Nr.
iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Plx.262/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

6 parlam.
respinsă
de Senat

Raport de respingere
(415/R din 04.10.2017)

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

Nr.
iniţiativă
legislativă
PLx.11/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011

Guvern

26.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(414/R din 03.10.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.38/2016/
2017
PLx.77/2017

Data
dezbaterii

Observaţii

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
67 parlam.
completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
adoptată
Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune –
de Senat
raport comun cu comisia juridică

26.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(413/R din 03.10.2017)

Proiect de Lege privind achiziţionarea imobilului conacului Brătianu- 26 parlam.
Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, adoptat de
de către Ministerul Culturii
Senat

26.09.2017

Raport de adoptare
(323/RS din
04.10.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

18.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(413/R din 03.10.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

2

3

4

5

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.38/2016/
2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi
67 parlam.
completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
adoptată
Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune –
de Senat
raport comun cu comisia pentru cultură

Raport de adoptare cu
amendamente
(208/RS3 din
03.10.2017)
Raport de adoptare cu
amendamente
(422/RS din
03.10.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006
republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015

8 parlam.
respinsă
de Senat

03.10.2017

PLx.295/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal – raport comun cu comisia pentru buget

26 parlam.
adoptat de
Senat

03.10.2017

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – raport comun cu 30 parlam.
comisiile pentru administrație și drepturile omului

04.10.2017

Raport de respingere
(416/R din 04.10.2017)

25.09.2017

Raport de adoptare
(417/R din 04.10.2017)

Plx.359/2016

Plx.210/2017

Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind
garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la
PLx.250/2017 Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de
echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 – raport
comun cu comisia pentru transporturi

Guvern

6

7

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea
actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată
PLx.270/2017 de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului
suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea
capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970
- raport comun cu comisia pentru transporturi
Plx.106/2016

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport
comun cu comisiile pentru agricultură și mediu

Guvern

25.09.2017

Raport de adoptare
(418/R din 04.10.2017)

8 parlam.
adoptat de
Senat

18.09.2017

Raport de respingere
(419/R din 04.10.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului
Proiect de Hotărâre a Parlamentului României privind Codul de
conduită a deputaților și senatorilor

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

03.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(38/RC din 04.10.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
România rămâne fruntașă la evaziune!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Toate statele din Uniunea Europeană se confruntă cu evaziunea fiscală, majoritatea dintre ele fac eforturi mari
pentru a limita cât mai mult consecințele acestui fenomen. Este bine știut că eradicarea ei este practic imposibilă, dar
România este și ea fruntașă la ceva: la evaziune fiscală, frauda la TVA fiind mai mare decât oriunde în Uniunea
Europeană și asta datorită faptului că nu avem un sistem informatizat la Fisc, iar „baieții deștepți” continuă să fenteze
statul și să fraudeze plata TVA.
Degeaba a fost demis șeful ANAF, dacă acest guvern nu a făcut schimbări radicale în această instituție,
incapabilă să colecteze venituri la bugetul de stat, mai ales că, în ultimele luni nivelul evaziunii a crescut, iar colectarea
taxelor nu a cunoscut nici o ameliorare, ci dimpotrivă, a bulversat tot mai mult mediul de afaceri.
Stimați colegi,
Programul de guvernare cu care ați câștigat alegerile este afectat direct de nerealizarea veniturilor bugetare, ati
câștigat prin minciună și continuați să ratați invesțiile publice, construirea de autostrăzi, de școli și spitale noi.
Incompetența cu care guvernați România va obliga statul român să se împrumute. Nu aceasta este soluția stimați
guvernanți.
Dacă ați guverna bine mă întreb de ce nu cresc veniturile încasate la buget atăta timp cât economia crește, de ce
evaziunea fiscală continuă să crească? Pentru că economia crește excesiv doar prin consum, pentru că introduceți
schimbări de legislație fiscală cu un grad înalt de incertitudine, salarizarea unitară a adus dezechilibre bugetului, iar
atragerea de investiții a fost pusă pe planul al doilea, atragerea de fonduri europene nu este o prioritate pentru
guvernarea actuală și lista poate continua.
România are nevoie astăzi mai mult decât oricând de fonduri pentru relansare, restructurare şi modernizare
economică, pentru investiţii noi, pentru modernizarea învăţământului, sănătăţii, culturii. Noi tot vă reamintim aceste
lucruri, dar am impresia că nu vreți să auziți, sau sunteți depășiti de situație.
Combaterea evaziunii fiscale ar trebui să fie prioritatea „zero”, iar dacă România ar crește gradul de colectare cu
1% vorbim de 1,7 miliarde de euro , numai vorbim de 5%, ceea ce ar însemna 10 miliarde de euro, bani cu care s-ar
acoperii ceea ce v-ați propus prin marele program de guvernare. Pârghiile pentru combaterea acestui flagel sunt tot în
mâinile dumneavoastră, așa că spor la treabă domnilor guvernanți!
Deputat
Florin Stamatian
***
Opriți exodul medicilor și al personalului medical!
Domnule președinte,
Stimați colegi,
România este o ţară a paradoxului: în timp ce în majoritatea unităţilor medicale există posturi vacante, nimeni
nu este interesat de ele, iar medicii şi cadrele sanitare pleacă din ţară ca să lucreze în străinătate. Asistăm neputincioşi
la un adevărat exod al medicilor şi al cadrelor sanitare. Posturile nu sunt atractive pentru absolvenţii de şcoli sanitare
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sau facultăţi de medicină din cauza condiţiilor de muncă sau a lipsei oportunităţilor de dezvoltare profesională sau
personală.
România cheltuie resurse materiale importante pentru şcolarizarea medicilor şi a asistentelor, dar îi pierde în
favoarea ţărilor europene care le oferă condiţii mai bune de muncă şi o remuneraţie mai mare.
Potrivit statisticilor, din anul 2007 până în prezent au plecat să muncească în străinătate 43.500 de medici,
dentiști, asistenți medicali, farmaciști, moașe. Cifrele sunt relative pentru că nimeni nu are o statistică exactă, o
imagine reală a dezastrului, pentru că în acest moment putem să spunem că este chiar un dezastru. Medicii tineri
pentru care Statul Român a cheltuit resurse materiale importante timp de 6, 9 sau 12 ani, vor trata bolnavii din alte
ţări, în timp ce România rămâne doar cu cheltuiala şi aceeaşi problemă nerezolvată. Conform estimărilor oficiale,
România este printre ultimele țări membre ale Uniunii Europene privind numărul de medici raportat la mia de
locuitori. Cifrele arată o realitate îngrijorătoare, fără a mai fi nevoie de explicații suplimentare.
Stimaţi colegi,
Trebuie să luăm măsuri urgente pentru a stopa exodul medicilor şi al personalului medical. În ciuda faptului
că salariile personalului medical au crescut semnificativ în ultima perioadă, sunt încă departe de standardele
occidentale şi nu pot opri exodul cadrelor medicale.
În multe dintre judeţele din ţară deficitul de medici în secţii precum Cardiologie, ORL sau Terapie Intensivă
se apropie de 50% iar posturile din secţii rămân neocupate, deşi se organizează periodic concursuri pentru ele. Asta în
timp ce din datele Ministerului Sănătăţii reiese că aproximativ un sfert dintre români au acces insuficient la asistenţa
medicală de bază.
Diferenţele salariale din Sistemul sanitar românesc şi ţările din Uniunea Europeană sunt enorme. Lăsaţi
tinerii medici să poarte halatul alb, aici, la ei acasă, mândri de meseria lor şi de şcoala absolvită.
Nu-i alungaţi cu legi care nu le asigură nici bani de pâine, ce să mai vorbim de un trai decent şi nici cu
condiţii improprii în unităţile medicale. Ei au învăţat în anii de studiu cum să salveze vieţi dar dacă nu au
instrumentar şi nici medicamente să facă acest lucru, nu putem să le pretindem să se sacrifice.
Stimaţi colegi,
Trebuie să oprim exodul medicilor români, al asistenţilor medicali până nu este prea târziu!
Deputat
Viorica Cherecheș
***
PNL susține o lege anti-birocrație
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
PNL a inițiat o petiție on-line referitoare la susținerea unei Legi anti-birocrație, pe care Grupurile
parlamentare ale PNL au inițiat-o și supus-o, în primă fază, dezbaterii publice.
Prin acest demers legislativ, PNL propune reducerea drastică a birocrației prin instituirea obligației ca nicio
instituţie sau autoritate publică să nu mai solicite beneficiarilor care accesează un drept sau un serviciu să furnizeze
documente cu informaţii existente deja în bazele de date din sistemul public. Astfel, accesul instituţiilor la informaţiile
aflate în bazele de date publice se va face fie prin interconectarea bazelor de date existente în sistemul public, fie prin
solicitarea directă a respectivelor informaţii pe cale instituţională (de către instituţie și nu de către beneficiar, persoana
fizică sau juridică).
PNL consideră că timpul este prețios nu numai pentru stat, ci și pentru cetățean, care, potrivit Constituției în
vigoare, are și o serie de drepturi, nu numai obligații, iar aceste drepturi trebuie respectate de către stat și nu numai
clamate. Prin respectarea drepturilor românilor, noi, liberalii, înțelegem că cetățeanul român trebuie să aibă și
posibilitatea de a obține efectiv toate documentele necesare pe care le solicită de la o instituție publică într-un timp
rezonabil, fără a mai fi plimbat pe drumuri zile sau poate chiar luni în șir, de la o instituție la alta, pentru a i se elibera
un banal act.
Doamnelor și domnilor deputați,
Prin această viitoare lege anti-birocrație, PNL vizează mai multe obiective referitoare la debirocratizare, printre
care le amintesc pe următoarele: reducerea sau eliminarea timpului petrecut de către cetățeni la cozi, la ghişeu, pentru
accesarea unor drepturi sau servicii; eliminarea drumurilor pe care o persoană trebuie să le facă între diverse instituţii

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2017
Săptămâna 2 – 6 octombrie 2017
pentru întregirea dosarelor necesare accesării unor drepturi sau servicii; determinarea sistemului public să se apropie
cât mai mult de principiile de e-guvernare, accesarea electronică rapidă şi eficientă a serviciilor de către cetăţeni,
precum și reducerea numărului de funcționari la ghișee, dar și repartizarea mai eficientă de sarcini pentru aceștia, în
alte activități mai utile în buna funcționare a sistemului public.
Le cer tuturor parlamentarilor din celelalte partide parlamentare să susțină împreună cu noi, parlamentarii
liberali, această propunere legislativă, care are ca obiectiv clar îmbunătăţirea semnificativă a relaţiei statului cu
cetăţenii.
După aproape 30 de ani de democrație, România are nevoie de cât mai puțină birocrație. Orice instituţie trebuie
să acorde cât mai repede un drept solicitat de un cetăţean în baza legii, fără să-i mai pună pe drumuri pe români. Prin
prezenta propunere legislativă venim să corectăm tocmai această situație, pentru ca instituţia respectivă să aibă
obligaţia de a obţine acele informaţii necesare de la celelalte instituţii de stat deţinătoare ale respectivelor date, astfel
încât să decidă, mult mai rapid și mai simplu, acordarea dreptului solicitat de către cetăţeanul respectiv.
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Cum PSD-ALDE dau la începutul anului
și iau înapoi mai mult, după doar câteva luni...
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Să vorbim azi despre ipocrizia nedisimulată a Coaliției PSD-ALDE, care anunța la începutul acestui an, cu
mare tam-tam, eliminarea a 102 taxe, printre care și eliminarea taxei de mediu pentru autoturisme, pe care, surpriză, sau gândit acum că trebuie să o introducă din nou.
Mai mult decât atât, la începutul acestui an, când toți producătorii din industria auto s-au opus vehement
eliminării taxei de mediu, iar Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile afirma, foarte clar, că
înlăturarea acestei taxe va genera efecte negative şi imediate în piaţa auto și va conduce la creşterea numărului de
autovehicule vechi şi poluante, domnii Dragnea și Tăriceanu nu auzeau nimic din aceste argumente și susțineau
necondiționat necesitatea eliminării acesteia, evident pentru "binele" buzunarului cetățeanului român.
Acum, după numai câteva luni de la luarea deciziei de a elimina mai multe taxe, PSD-ALDE acționează,
bineînțeles, tot în spiritul "binelui" buzunarului cetățeanului român, numai că în sens invers! Adică, domnii
Dragnea și Tăriceanu își reconfirmă meteahna care i-a consacrat, și anume aceea de a da cu o mână și de a lua
cu două, de la același cetățean. Astfel, aceiași conducătorii ai Puterii PSD-ALDE, care la începutul anului au luat
decizii de eliminare a unor taxe, spre sfârșitul anului s-au răzgândit și consideră "benefică" reinstituirea unei alte taxe,
dar similare celei precedente de mediu pentru autovehicule.
Doamnelor și domnilor deputați,
Coaliția PSD-ALDE a procedat precum Toma-Necredinciosul: atunci când producătorii de autoturisme au
explicat că eliminarea taxei de mediu va avea drept consecință o serie de efecte negative care vor afecta profund atât
piața auto, cât și mediul, printr-o poluare excesivă – să nu uităm că Bucureștiul se află în topul celor mai poluate
capitale europene -, nu a contat nimic pentru reprezentanții Puterii.
Acum, după ce străzile din România s-au umplut de rable proaspăt înmatriculate, având în vedere că în primele
opt luni ale acestui an au fost aduse din străinătate și înmatriculate în România peste 300.000 de mașini vechi, îi întreb,
pe domnii Dragnea și Tăriceanu, ce fel de taxă ar trebui să le instituim și noi dumnealor, pentru că și-au bătut joc atât
de sănătatea românilor, cât și de industria autohtonă de autovehicule, care, să nu uităm, reprezintă de ani buni, motorul
economiei românești?!
Cum explică dumnealor românilor faptul că taxa de mediu revine în forță, dar cu un nume schimbat și puțin
sub altă formă?! Adică toate mașinile care vor rula pe străzile din România vor fi din nou taxate, dar suma respectivă
se va calcula pe baza normei de poluare și a numărului de kilometri. Oare asta nu înseamnă că noua taxă ar putea să-i
ardă și mai mult la buzunar pe români?!
Deputat
Robert Boroianu
***
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Dezinteresul ultimelor guverne produce o nouă generaţie de sacrificiu
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Evenimentele pe care le trăim de mai bine de 9 luni, mai precis de când PSD şi ALDE au câştigat alegerile şi
au preluat guvernarea, ne demonstrează cât se poate de clar faptul că liderii celor două partide au cu totul altă agendă,
decât cea care ar trebui să cuprindă problemele reale ale societăţii româneşti. Cea mai mare parte a promisiunilor
electorale, cuprinse şi în programul de guvernare, au trecut la capitolul „discutate şi uitate”. Aşa se face că, de 9 luni,
România nu a făcut nici un progres vizibil, ci, dimpotrivă, regresele sunt semnificative. De exemplu, ultima evaluare
internaţională făcută de Forumul Economic Mondial, ne arată că lipsa investiţiilor în infrastructură ne-a dus pe locul
120 în lume, după state precum Burundi, Zimbawe, Liberia sau Tanzania, din punctul de vedere al calităţii
infrastructurii de transport rutier. Despre calitatea infrastructurii şcolare, a celei din sistemul de sănătate, ar fi de prisos
să mă mai exprim, pentru că o vedem cu toţii, zi de zi, şi intrăm în contact nemijlocit.
Stimaţi colegi. Un guvern responsabil nu poate să stea nepăsător şi să nu aibă nici un fel de viziune, nici un fel
de preocupare, nici un fel de soluţie faţă de viitorul ţării pe care o conduce. Dar ce este, în fapt, viitorul unei ţări?
Viitorul unei ţări nu poate fi altul decât viitorul copiilor, viitorul elevilor şi al tinerilor care merg la şcoală şi, într-o zi,
termină şcoala. Din păcate, oricât ne-am strădui să găsim o preocupare guvernamentală faţă de soarta copiilor şi a
tinerilor, nu găsim nici un indiciu în acest sens. Nu găsim nici un motiv ca să apreciem politicile guvernamentale.
Pentru copii, semnul suprem de dispreţ îl reprezintă modul defectuos în care a început şcoala în acest an: fără manuale,
fără îmbunătăţiri substanţiale ale infrastructurii şcolare, fără salarii decente pentru dascăli. Apoi, de mai bine de şase
ani, de când a încetat minciuna cu ratele uriaşe de promovare la bacalaureat, Guvernul numără neputincios sute de mii
de absolvenţi de liceu care nici măcar nu se mai înscriu la proba de bacalaureat, dar apoi să mai obţină şi diploma! În
numai şase ani, sute de mii de tineri au fost abandonaţi în stradă de guverne, fie ele politice, fie tehnocrate, dintr-o lipsă
totală de preocupare şi dintr-o vădită incompetenţă. Şi dacă soarta unui singur tânăr ar fi fost în pericol, Guvernul ar fi
trebui să acţioneze. Din păcate, vorbim de sute de mii de tineri, de al căror destinu nu-i pasă nimănui!
Consecinţele acestei situaţii, nu au întârziat să apară! Miercuri, 27 septembrie, Institutul Naţional de Statistică
al României ne-a prezentat date statistice de o gravitate absolută! Astfel, INS ne spună că rata de ocupare a tinerilor cu
vârste cuprinse între 15-24 ani este de 27,3%, faţă de peste 70% în categoria de vârstă următoare! Mai mult decât atât,
rata totală a şomajului este mică, însă rata şomajului în rândul tinerilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii zeci
de ani, ea ridicându-se la peste 15,4%. Şi mai grav, şomajul în rândul tinerilor din mediul rural se apropie cu paşi rapizi
de 19%!
Stimaţi colegi. Ca să traducem cifrele seci şi dure ale INS, trebuie să spunem că astăzi, în România, unul din
cinci tineri vrea să muncească şi nu poate. De ce spun că nu poate? Pentru că, deşi există, în anumite zone ale ţării,
destule locuri de muncă vacante, tinerii nu sunt calificaţi corespunzător pentru a le ocupa. Nu ai luat bacul, este deja o
sentinţă nemiloasă care-i trimite pe tineri, automat, la munca necalificată! De asemenea, tinerii nu pot să muncească, în
alte zone ale ţării, cum este de pildă Regiunea de Nord-Est, pentru că nu sunt locuri de muncă. Ei ar vrea, ar putea, dar
nu au unde! De ce nu sunt locuri de muncă? Pentru că de ani de zile nu se mai fac investiţii publice, iar Guvernul nu
are nici cea mai mică intenţie să stimuleze investiţiile private, care ar putea crea locuri de muncă în economia privată.
În acest context profund nociv pentru tineri, vedem că tinerii continuă să plece din ţară, chiar dacă guvernanţii
ne spun cu mândrie că economia creşte, că economia duduie! Să sperăm că această economie nu o să crape de la atâta
duduială! Vă garantez că nici un tânăr nu şi-ar dori să-şi lase casa şi părinţii pentru a pleca la munca de jos, prin
străinătăţuri, dacă ar putea să munci la el în ţară, pe un salariu decent. Aţi văzut vreun oficial al Guvernului să-i pese că
România pierde zilnic cea mai importantă resursă – tinerii? Nu! Din păcate, multe lucruri şi dacă se fac mai târziu, pot
fi reparate. În schimb, când vorbim despre destinele tinerilor, ezitările autorităţilor nu mai pot întoarce timpul înapoi!
Vreau să cred că Guvernul se va trezi măcar în ceasul al XX-lea şi va acţiona până nu va fi prea târziu. Sper să nu mai
vorbim încă o dată despre generaţii de sacrificiu, despre generaţii cu destine pierdute.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
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Pierdut învăţământ universitar românesc. Ofer recompensă!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Gradul de dezvoltarea al unui stat modern se judecă după nişte criterii simple, după nişte indicatori banali, cum
sunt, de pildă: numărul de absolvenţi de studii superioare, raportat la populaţia activă; nivelul cheltuielilor publice
pentru învăţământ, raportat la PIB; nivelul cheltuielilor pentru cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă, dar şi
pentru dezvoltare de prototipuri, tot ca raport în Produsul Intern Brut. Aceste criterii nu ar fi fost greu de îndeplinit nici
de România, mai ales că, în urmă cu exact zece ani, toate partidele politice din România semnau primul pact politic,
prin consens – „Pactul pentru educaţie” – care ar fi trebuit să aducă, progresiv, finanţarea învăţământului şi cercetării
ştiinţifice la peste 6% din PIB. Aşa cum bine ştim, în nici un an din ultimii zece, învăţământul românesc şi cercetarea,
laolaltă, nu au primit niciodată mai mult de 3,5-4% din PIB. Dacă s-a întâmplat ceva în ultimii zece ani, atunci
evoluţiile au fost aproape exclusiv negative: lipsa de actualitate a dictonului „cine are carte are parte” a îndepărtat tot
mai mult absolvenţii de liceu de atractivitatea şi utilitatea învăţământul universitar; abandonul universitar a crescut sub
mirajul unui loc de muncă imediat şi prost plătit; infrastructura universitară şi de cercetare nu au beneficiat de nici o
investiţie semnificativă; institutele de cercetare, bazele de cercetare şi infrastructura aferentă s-a tot contractat de la un
an la altul, astfel încât au dispărut realmente întregi domenii de cercetare ştiinţifică; probleme peste probleme în
materie de etică ştiinţifică. Cel mai grav lucru este, de departe, faptul că învăţământul superior din România a ajuns în
paradigme de comparaţie calitativă şi cantitativă cu perioada comunistă.
Stimaţi colegi. Luni, s-a dat startul unui nou an universitar în România, iar mii de studenţi au intrat din nou pe
porţile universităţilor. Numărul lor este tot mai mic, pentru că în România tinerii sunt tot mai puţini, iar cei care încă
mai sunt în ţară, iau tot mai frecvent calea Occidentului, fie la muncă, fie la studii. Chiar şi în aceste condiţii, porţile
universităţilor nu au oferit anul acesta condiţii mai bune ca în anii trecuţi. Infrastructura universitară nu a beneficiat de
alocări de la Ministerul Educaţiei, căminele studenţeşti sunt ţinute în picioar doar prin efortul propriu al universităţilor,
iar cantinele pentru studenţi fie au dispărut, fie nu mai au mult până să dispară. Să nu ne facem că nu pricepem cauzele
acestei situaţii? Le ştim cu toţii!. Un învăţământ performant nu se face fără bani, fără investiţii, fără burse pentru
studenţii performanţi, care provin din familii defavorizate, fără salarii decente pentru cadre didactice şi cercetători.
Faptul că universităţile româneşti nu şi-au închis încă porţile, se datorează exclusiv efortului pe care l-au făcut
conducerile acestora, de a obţine resurse financiare minime, altele decât cele care ar fi trebuit să vină de la Guvern,
pentru a ţine la perfuzii financiare un învăţământ subfinanţat. Le mulţumesc unor colegi din mediul universitar, rectori
ai unor prestigioase universităţi, care, săptămâna trecută, au decis să nu mai accepte deciziile nedrepte ale Guvernului
şi au demarat o petiţie, la nivel naţional, prin care solicită un singur lucru Cabinetului condus de Mihai Tudose: să-şi
respecte programul de guvernare şi să nu atenteze la autonomia universitară. Despre respectarea programului de
guvernare, cel în care se promiteau râuri de lapte şi miere pentru învăţământul românesc şi pentru cercetarea ştiinţifică,
eu, personal, nu am nici cea mai mică speranţă că vreuna dintre promisiuni se vor realiza vreodată. Învăţământul,
oricum, nu a fost niciodată o prioritate a guvernelor. Ori, dacă Guvernul nu dă, atunci măcar să nu ia! Furia rectorilor
universităţilor din România este cu totul justificată, întrucât Guvernul, după modelul falimentar al transferului unor
poveri financiare suplimentare asupra administraţiilor publice locale, acum s-a gândit să procedeze, de aceeaşi manieră,
şi cu universităţile. Mai precis, este vorba despre măsura trăsnită de a transfera pe bugetele proprii, ale universităţilor,
povara aplicării Legii nr. 85/2016 privind plata unor diferenţe salariale.
Stimaţi colegi. Mă cunoaşteţi foarte bine şi ştiţi că sprijin învăţământul pe toate palierele sale, de la
învăţământul preuniversitar şi până la cea mai înaltă formă de instruire – doctoratul. Îngrijorarea mea majoră este
legată de faptul că, dezinteresul total faţă de soarta universităţilor româneşti, se va repercuta, în foarte scurt timp, în
structura tot mai bolnavă a economiei româneşti.
Eu nu-mi doresc o economie bazată pe lucrători slab calificaţi, care produc slabă valoare adăugată şi care, la
sfârşitul lunii, încasează salarii de subzistenţă. Eu îmi doresc o Românie bazată pe o tânărăr elită ştiinţifică, care să
contribuie la inovaţia internaţională, să dea impulsuri progresului tehnologic şi care să atragă în România investiţii înalt
generatoare de valoare adăugată. Îmi doresc o Românie în care tinerii vor fi cel mai bine instruiţi de sistemul de
învăţământ, iar lefurile lor viitoare vor fi pe măsură.
Deputat
Nicolae Giugea
***
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PSD s-a ţinut de cuvânt- În 9 luni, viaţa e mai scumpă, nu mai bună!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
În urmă cu puţină vreme, am fost cu toţii martorii unei demonstraţii de vădită aroganţă, venită din partea unui
membru al Guvernului Tudose, care făcea eforturi să ne explice cât de valoroasă este o bancnotă de 100 de euro în
România şi că ea face cât 200 de euro în Occident. Aşadar, românii n-ar trebui să se plângă nici un moment, căci tare
bine mai trăiesc de când guvernează Dragnea şi Vîlcov. Personal, am crezut că este doar o scăpare naivă a unui tânăr
ministru, copil de bani gata, care nu ştie cum se câştigă pâinea zi de zi. Din cluburile de fiţe, viaţa se vede în alte culori.
N-a trecut mult timp şi am observat că minciuna şi aroganţa este politică de stat între reprezentanţii PSD şi ALDE. Nu
cred că este cineva care să nu fi rămas uimit de perseverenţa în minciună a preşedintelui Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, care-i certa pe jurnaliştii care şi-au permis să-l întrebe dacă 4,5 lei e tot una cu 5,1 lei pentru un litru de
carburant. Nici în perioada comunistă nu exista atâta obrăznicie în minciună, aşa cum a demonstrat al doilea om în
statul român.
Apoi am înţeles că, minciuna este luată în braţe de toţi reprezentaţii actualei majorităţi: Liviu Dragnea dă vina
pe inamicii externi nevăzuţi, pentru creşterea preţului la gaze şi la energia electrică, Guvernul dă vina pe BNR pentru
explozia ratelor bancare pentru creditele în lei şi pentru prăbuşirea cursului de schimb al leului în raport cu moneda
unică europeană, iar Mihai Tudose spune că benzina nu a scumpit-o el, ci uraganele din America! Aşadar, dacă ar fi să
„înghiţim” minciunile actualilor reprezentanţi ai Guvernului, ei şi-au făcut datoria, însă „duşmanii” le subminează
politicile economice performante. Cine Dumnezeu ar mai putea să creadă o asemenea minciună?
Stimaţi colegi. În urmă cu mai bine de o lună afirmam că, la o contabilizare a activităţii Guvernului PSDALDE după primele 8 luni, nu avem nici măcar un motiv de apreciere la adresa acestuia! Investiţiile publice şi private
s-au prăbuşit, bugetul stă mai prost ca niciodată, iar dezechilibrele macroeconomice se adună, unul câte unul, precum
norii înaintea furtunii. Spuneam atunci că nu au făcut absolut nimic pentru o Românie a zilei de mâine şi, la 9 luni de
guvernare, îmi menţin afirmaţiile. Mai mult decât atât, Guvernul PSD-ALDE ar fi făcut bine dacă s-ar fi rezumat la a
nu face nimic! Mai grav este că tot ceea ce a făcut produce efecte negative asupra prosperităţii românilor.
Carburanţi mai scumpi şi cu peste 10% în numai două săptămâni, produse la raft mai scumpe şi cu 25%, facturi
ameţitoare la energie electrică şi gaz, reprezintă cu toate preţul plătit de români pentru că au îndrăznit, au crezut şi au
sperat că vor trăi mai bine. Din păcate, într-un timp record, de numai 9 luni, oricare român poate constata pe pielea lui
că viaţa este mai scumpă, de la o zi la alta. Cât de cinic să fii ca Guvern să-l păcăleşti pe un pensionar că i-ai crescut
pensia cu 20 de lei şi că viaţa lui este mai bună, atâta vreme cât, prin creşterea preţurilor, pensionarul cumpără astăzi
mai puţin ca ieri şi mâine mai puţin decât astăzi?? Cât de cinic să fii ca Guvern să-l păcăleşti pe angajat că-i va creşte
leafa, atâta vreme cât Guvernul va transfera toată povara fiscală aplicată asupra muncii doar asupra angajatului, fără ca
să pregătească, în nici un fel, o asemenea măsură majoră?
Ceea ce este cel mai trist, după acest eşec major al guvernării PSD-ALDE, este că viaţa mai scumpă şi mai
proastă, că salariile mici şi condiţiile de viaţă tot mai slabe, nu o să oprească, în nici un fel, tendiţa tinerilor de a fugi
din România şi nici nu o să ne aducă rudele, înapoi, în ţară. O statistică făcută la nivel internaţional ne arăta că
România se află pe locul al doilea în lume, după Siria, în privinţa pierderii de cetăţeni, pe calea migraţiei! Diferenţa
fundamentală dintre cele două ţări este că în vreme ce în Siria este un conflict armat, în care viaţa cetăţenilor este pusă
în pericol, în România exodul populaţiei este generat de viaţa grea şi de lipsa perspectivelor favorabile.
Vreau să cred că şi în rândul parlamentarilor PSD şi ALDE mai există oameni responsabili, oameni care nu au
uitat că au ajuns demnitari ai statului român, prin votul unor cetăţeni care şi-au pus speranţa în ei. Vreau să cred că şi
PSD şi ALDE s-au săturat să mai mintă şi vor aborda o atitudine responsabilă faţă de români şi faţă de ţară. Ştiţi cum
se spune! Speranţa moare ultima.
Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Sistemul medical de urgenţă va fi resuscitat, sau nu va mai fi deloc!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Protestele declanşate recent de către salariaţii Serviciilor Judeţene de Ambulanţă nu reprezintă decât vârful
iceberg-ului nemulţumirilor şi neajunsurilor care macină de ani buni sistemul medical de urgenţă.
Reprezentanţii salariaţilor au susţinut că, în loc să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de salarizare,
impunerea arbitrară prin hotărâre de Guvern a unui aşa numit Regulament de sporuri va avea un efect advers prin
preconizatele diminuări de venituri ale unor categorii de personal din cadrul serviciilor de ambulanţă.
În acest context, sindicaliştii au reclamat iminenta pierdere a tichetelor de masă, dar şi discriminarea
personalului sanitar auxiliar şi a personalului angajat în raport cu cadrele medico-sanitare, prin reducerea sporurilor de
până la 50% pentru condiţii deosebite de muncă.
Nu în ultimul rând, deficitul de personal şi starea deplorabilă a parcului de autoutilitare sanitare fac aproape
imposbilă desfăşurarea activităţii serviciilor judeţene de ambulanţă.
Emblematică pentru această degringoladă sistemică este şi situaţia dezastruoasă a parcului auto al Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Oradea, care dispecerează peste 60 de autospeciale medicale de urgenţă.
Mai mult de două treimi dintre acestea îndeplinesc normele de casare, având depăşită durata de exploatare şi
reprezentând un real pericol atât pentru viaţa pacienţilor pe care îi transportă cât şi pentru cea a echipajul de medici şi
paramedici care se deplasează la intervenţii.
Este inacceptabil ca, la nivelul judeţului Bihor, ultimele autospeciale medicale să fie achiziţionate în urmă cu
10 ani, iar în condiţiile în care acestea parcurg cumulat anual aproape 3 milioane de kilometri, nici nu-i de mirare că
rulajul majorităţii dintre ele depăşeşte constant 600.000 kilometri, ridicându-se, în unele cazuri, chiar şi la 800.000
kilometri.
Dar situaţia din judeţul Bihor nu este una singulară, fiind sesizate probleme similare şi la pacurile auto din
subordinea Serviciilor de ambulanţă din Bucureşti, Cluj, Iaşi, dar nu numai.
Sub guvernarea „autopsierilor” de la PSD, sistemul medical de urgenţă a intrat în moarte clinică, iar fără o
grabnică resuscitare, acesta riscă să nu mai fie deloc.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
 Întrebări
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Prima împădurire – un eșec total
Domnule ministru,
Autoritățile din România vor să refacă fondul forestier cu bani europeni, mai ales că după 1990 au fost
defrișate ilegal sute de mii de hectare de pădure, dar se pare că acest lucru se desfășoară cu pasul melcului.
Schema de ajutor de la stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” nu a avut
deloc succes și nu îi atrage pe locuitorii României. Principalele cauze sunt birocrația extrem de stufoasă dar și faptul
că solicitanţii nu au banii necesari să facă investiția cu fonduri proprii, urmând ca statul să facă decontul ulterior.
„Prima împădurire” este un eșec total, asta în condiţiile în care la nivel naţional dispar trei hectare de pădure la
fiecare oră şi un astfel de program este vital. În prima sesiune doar 35 de dosare au fost eligibile iar în cea de-a doua
sesiune s-au înscris doar 4 solicitanţi ca să obțină bani pentru a reface suprafeţele de păduri.
În acest sens, vă rog domnule ministru să îmi comunicați care este poziția ministerului faţă de dezinteresul
populaţiei pentru acest program şi ce măsuri veți lua pentru a rezolva parțial problemele fondului forestier.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
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Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Informaţii privind stagii de cotizare pentru categorii de vârstă ale angajaţilor
Doamnă ministru,
Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stagiul minim de cotizare în muncă este
de 15 ani (femei şi bărbaţi), iar stagiul complet de cotizare va ajunge, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, în
calendarul prevăzut de lege, la 35 de ani. După cum foarte bine cunoaşteţi, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă
este puternic influenţat de îndeplinirea condiţiei privind stagiul complet de cotizare.
De asemenea, şi domnia voastră ştie faptul că piaţa muncii din România este puternic influenţată de migraţia
intrecomunitară a forţei de muncă, în care, de cele mai multe ori angajaţii muncesc fără ca aceste relaţii de muncă să fie
bazate pe contracte de muncă. În plus, piaţa muncii se mai confruntă şi cu fenomene interne cum ar fi şomajul, munca
la negru sau în zona gri sau alte forme care împiedică acumularea unui stagiu complet de cotizare, în perioada de vârstă
activă. Având în vedere cele expuse mai sus şi luând în considerare intenţia mea de a elabora unele propuneri
legislative specifice, vă solicit, doamnă ministru, ca în colaborare cu preşedintele Casei Naţionale de Pensii, să îmi
furnizaţi următoarele informanţii:
- Numărul de angajaţi cu vârsta de peste 60 de ani (femei şi bărbaţi). Câţi dintre aceştia au acumulat deja
stagiul complet de cotizare? Câţi dintre aceştia nu vor putea acumula un stagiu complet de cotizare dacă se vor retrage
la limită de vârstă? Aş fi onorat dacă pentru această categorie de vârstă mi-aţi putea furniza şi o situaţie statistică
privind stagiile de cotizare.
- Numărul de angajaţi cu vârsta cuprinsă între 50 şi 60 de ani (femei şi bărbaţi) şi situaţia statistică privind
stagiul de cotizare al acestora?
- Numărul de angajaţi cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani (femei şi bărbaţi) şi situaţia statistică privind
stagiul de cotizare al acestora?
- Numărul de angajaţi cu vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani (femei şi bărbaţi) şi situaţia statistică privind
stagiul de cotizare al acestora?
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Precizări privind inechităţile produse de alin. (2) art.14 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Doamnă ministru,
Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a corectat multe neajunsuri
şi inechităţi din salarizarea personalului plătit din resurse financiare publice, însă, din păcate, a generat, la rândul ei,
alte inechităţi între persoane care prestează aceeaşi muncă, însă sunt plătite diferit. Mai precis, la art. 14 din lege, s-a
prevăzut un lucru care merită aprecit, şi anume acordarea unei indemnizaţii lunare pentru personalul care deţine titlul
ştiinţific de doctor, sub condiţia desfăşurării activităţii în domeniul pentru care deţine titlul. Atât prima parte a alin.(1),
cât şi ultima teză a acestui alineat al art.14 sunt formulate corect, înţelegându-se clar că acordare acestei indemnizaţii
este de fapt recunoaşterea unei calificări – un spor pentru calificarea angajatului. De fapt, acest principiu stă la baza
întregii legi a salarizării (studii medii, studii superioare etc) şi la încadrarea în clase de salarizare. Din păcate şi fără
nici un fel de justificare, în cuprinsul art. 14 a apărut alin.(2) care anulează acest drept pentru personalul bugetar care
îşi desfăşoară activitatea în baza cumului de funcţii „(2) În situaţia cumulului de funcţii, indemnizaţia prevăzută la
alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcţia de bază declarată.”. Această
prevedere anulează practic un principiu al legii – doctoratul nemaifiind văzut ca cea mai importantă calificare a forţei
de muncă, ci doar un drept relativ pus în relaţie cu funcţia de bază. Iniţiatorul/legiuitorul a pierdut din vedere mai multe
aspecte cum ar fi de pildă situaţia în care funcţia de bază a angajatului este în sectorul privat. Din păcate, alin.(2) a

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 26 - 2017
Săptămâna 2 – 6 octombrie 2017
generat deja nemulţumiri uriaşe între angajaţii din sectorul public beneficiari ai alin.(1)/non-beneficiari ai acestui drept,
doctori în ştiinţe, care muncesc în domeniul de doctorat. Faţă de această situaţie, vă solicit, doamnă ministru,
următoarele precizări:
- Având convingerea că nu s-a obţinut o economie bugetară deloc semnificativă, vă rog să precizaţi dacă şi
când intenţionaţi să corectaţi această inechitate, mai ales că ne dorim cu toţii o populaţie tânără care să-şi dorească
continuare studiilor până la ultimul ciclu – doctorat?
- Vă rog să precizaţi câţi angajaţi din sectorul public au pierdut sporul/indemnizaţia de doctorat, ca urmare a
implementării Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?
- Vă rog să precizaţi care ar fi impactul bugetar al eliminării alin.(2) şi al acordării indemnizaţiei de doctor (atât
la funcţia de bază, cât şi la cumulul de funcţii) pentru cei care desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine
titlul?
Am toată încrederea, mai ales că şi dumneavoastră sunteţi doctorandă, că veţi trata acest subiect cu maximă
atenţie şi veţi găsi şi soluţia care să înlăture inechităţile generate de lege.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind expirarea termenului prevăzut de Legea nr.146/2017 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor
Doamnă ministru,
La sfârşitul lunii iunie 2017, a fost promulgată Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, prin care s-a prorogat, până la data de 30 septembrie 2017, termenul pentru obţinerea
autorizaţiilor de securitate la incendiu. În condiţiile în care acest termen a expirat, iar mai bine de jumătate dintre
instituţiile publice nu au reuşit să obţină această autorizaţie (în această situaţie se află: mii de şcoli, jumătate dintre
unităţile spitaliceşti şi policlinici; chiar sedii administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; muzee şi
clădiri de patrimoniu) în termenul impus de lege, atunci, acestora nu le rămân decât două alternative: să funcţioneze
fără autorizaţii şi să suporte sancţiunile prevăzute de lege sau să închida efectiv accesul în clădiri şi să sisteze
activitatea. Având în vedere că o nouă prorogare de termen, pe calea legiferării parlamentare, nu este posibilă într-un
termen scurt, vă solicit, doamnă ministru, următoarele precizări:
- intenţionaţi să promovaţi un nou act normativ prin care să dispuneţi o nouă prorogare de termen (3-6 luni)
până când toţi subiecţii de drept să se poată conforma şi obţine autorizaţiile de securitate la incendiu?
- dacă nu veţi promova un astfel de act normativ, care sunt măsurile pe care le veţi propune, la nivelul
Guvernului, pentru a preîntâmpina sistarea activităţii unor instituţii sau amendarea acestora?
- aţi dispus o evaluare pentru a determina motivele pentru care gradul de conformare al instituţiile şi agenţilor
economici a fost atât de scăzut? Este, cumva, exclusiv vina lipsei fondurilor fondurilor disponibile pentru
investiţiile de protecţie împotriva incendiului sau de vină sunt procedurile birocratice extrem de stufoase şi
uneori chiar absurde? Dacă aveţi concluziile unei astfel de analize, vă rog să binevoiţi să îmi faceţi cunoscut
conţinutul acestora.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Claudiu-Vasile Răcuci
***
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Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale
Investiţii în infrastructura secundară universitară
Domnule ministru,
Săptămâna aceasta a debutat noul an universitar 2017/2018, iar numărul de studenţi înmatriculaţi în
universităţile acreditate sunt tot mai puţini. Cunoaşteţi foarte bine faptul că România se află într-un top ruşinos privind
numărul persoanelor cu studii superioare, raportat la populaţia totală, dar şi la populaţia activă, iar statul român
excelează prin absenţa politicilor care să amelioreze această problemă. Între problemele logistice care afectează mediul
universitar se numără şi susţinerea financiară slabă pentru întreţinerea şi reabilitarea infrastructurii universitare primare
şi secundare. De asemenea, încurajarea tinerilor absolvenţi de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior este
extrem de modestă. Recent, una dintre organizaţiile reprezentative pentru studenţi – Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţeşti – a reclamat faptul că mai puţin de 1 din 4 studenţi au posibilitatea să obţină un loc de cazare în căminele
studenţeşti. Mai mult decât atât, în unele centre universitare, din cauza investiţiilor slabe sau inexistente, căminele
studenţeşti oferă condiţii mai slabe decât în anii 80 – mobilier degradat, igiena inexistentă etc. Acest lucru nu trebuie
trecut cu vederea, deoarece costurile prilejuite de cazarea studentului în oraşele, centre universitare, reprezintă
principalul obstacol pentru studenţii care provin din familii fără posibilităţi financiare şi care şi-ar dori să urmeze
cursurile unei facultăţi. În plus, nici cantinele studenţeşti nu mai funcţionează pe lângă structurile de cazare pentru
studenţi, decât în foarte mică măsură. Motivul care a generat această situaţie este bine cunoscut la nivelul autorităţilor
central - subvenţiile acordate de statul român pentru unităţile de cazare (cămine) şi pentru cantine nu mai pot acoperi
nici în proporţie de 50% necesarul unei minime finanţări. În speranţa că veţi acorda o atenţie deosebită acestor
probleme cu care se confruntă universităţile şi studenţii – cazare şi cantine – vă solicit, domnule ministru, următoarele
precizări:
- Având în vedere faptul că în prezent se construieşte proiectul de buget pentru anul 2018, vă rog să precizaţi
dacă aţi solicitat Ministerului Finanţelor Publice o finanţare mai mare pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, în
vederea creşterii subvenţiilor pentru căminele studenţeşti şi pentru cantinele destinate studenţilor şi profesorilor din
mediul universitar?
- Vă rog să precizaţi dacă pentru anul 2018 aţi elaborat un plan investiţional privind reabilitarea spaţiilor de
cazare din unele campusuri studenţeşti, precum şi dotarea acestora cu mobilier nou? Dacă aveţi un astfel de plan, vă
rog să transmiteţi lista cu beneficiarii acestor investiţii.
- Vă rog să precizaţi dacă intenţionaţi să sprijiniţi şi să finanţaţi redeschiderea unor cantine studenţeşti, pe
lângă campusuri universitare. Dacă ministerul va susţine un asemenea demers, vă rog să prezentaţi obiectivele de
investiţii pe care le-aţi programat.
- Având în vedere faptul că Universitatea Ştefan cel Mare de la Suceava este unul dintre cele mai dinamice şi
performante centre universitare din România, vă rog să precizaţi dacă această universitate va fi beneficiara vreunui
proiect investiţional nou în anul 2018.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Ioan Balan
***
Adresată domnului Mihai Viorel Fifor, ministrul Apărării Naționale
Informaţii cu privire la situația terenului transmis din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
Domnule ministru,
Prin Hotărârea de Guvern nr.1052 din 11.12.2013, terenul din Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Caracal nr.
132 a fost trecut din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul
public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea construirii
unui cartier de locuințe. Conform articolului 3 al acestui act normativ ”Consiliul Local al Municipiului Craiova se
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obligă potrivit hotărârilor acestuia, prevăzute la art. 2 alin. (2), să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale un
număr de 250 de unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 1, în vederea
cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, în termen de maximum 3 ani de la
data preluării acestuia.” Deoarece Primăria Municipiului Craiova nu a fost în măsură să respecte acest termen, prin
H.G. 11/2017 a fost stabilit un nou termen – 15 ianuarie 2020.
Având în vedere că în luna august Primăria Municipiului Craiova a reziliat contractul cu dezvoltatorul
Shandong Ningjian, din cauza lipsei de finanţare a proiectului, precum și din cauza faptului că, în momentul de față, nu
există niciun plan de continuare a investiției, vă rog să-mi comunicați în ce măsură Ministerul Apărării consideră că
acest proiect mai este viabil și vă rog să îmi puneți la dispoziție corespondența dintre Minister și Primăria Municipiului
Craiova legată de acest subiect.
Solicit formularea răspunsului în scris.
Vă asigur de înalta mea apreciere,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Adresată domnului Dragoș Ciprian Pahonţu, director General al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva
Pagube produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic
Stimate domnule director general,
Conform art. 13 al. (3) din Legea nr. 242/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, în situaţiile în care atât gestionarul fondului cinegetic, cât şi proprietarii de culturi agricole,
silvice şi de animale domestice şi-au îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor produse de către
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură.
În acest sens, vă rog să precizaţi care este bugetul cu această destinaţie aprobat pentru anul 2017 la nivelul
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva precum şi numărul solicitărilor pentru despăgubiri - şi valoarea acestora aprobate în acest an.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
Adresată domnului Viorel Toma, preşedinte cu rang de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului
Despăgubiri pentru proprietarii de culturi agricole, silvice şi de animale domestice
Stimate domnule preşedinte,
Conform art. 13 al. (4) din Legea nr. 242/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, despăgubirile pentru pagubele produse proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale
domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 a legii se suportă de
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
În acest sens, vă rog să precizaţi care este bugetul cu această destinaţie aprobat pentru anul 2017 la nivelul
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului precum şi numărul solicitărilor pentru despăgubiri - şi valoarea acestora aprobate în acest an.
Solicit răspuns scris.
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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 Interpelări
Adresată: domnului Florian – Dorel Bodog, ministrul Sănătății
De către: deputat Sorin Ioan Bumb
Obiectul întrebării: Dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente a
Spitalului Municipal Aiud
Stimate domnule ministru,
Vă supun atenției problemele cu care se confruntă Spitalul Municipal Aiud, unitate medicală ce asigură
asistența de urgență și de specialitate pentru peste 65.000 de locuitori din Municipiul Aiud, Orașul Ocna Mureș și
comunele învecinate, dar și pentru zone arondate altor spitale, precum Teiuș sau Blaj. Totodată, Spitalul Municipal
Aiud deservește și elevii înscriși la patru mari unități de învățământ. Este singura unitate medicală din zonă, aflându-se
la 35 de km de Spitalul Județean din Alba Iulia și la 80 de km de centrele medicale din Cluj Napoca, iar timpul necesar
pentru parcurgerea acestor distanțe a crescut, în ultima perioadă, la mai mult de o oră, din cauza ambuteiajelor zilnice
înregistrate în trafic, pe DN1, ce leagă Alba Iulia de Cluj Napoca, prin Aiud.
În ciuda importanței sale, Spitalul Municipal Aiud se confruntă cu o lipsă acută de echipamente medicale și
dotări, unele dintre echipamentele de specialitate lipsind cu desăvârșire iar altele aflându-se într-o stare foarte avansată
de uzură. Această situație crează mari neajunsuri pacienților, nevoiți să se adreseze altor unități spitalicești pentru a-și
rezolva problemele de sănătate, dar și personalului medical, ce este nevoit să își desfășoare activitatea în condiții
improprii. Acesta este și motivul pentru care medicii renunță să mai lucreze la Spitalul Municipal Aiud, prin urmare,
calitatea actului medical fiind afectată și de lipsa cadrelor medicale de specialitate.
Stimate domnule ministru, Spitalul Municipal Aiud a înaintat ministerului pe care îl conduceți, încă de la
începutul lunii martie, Nota de Fundamentare nr. 1.341/09.03.2017, prin care solicita alocarea, în cadrul programului
de investiții al ministrului Sănătății, a sumei estemiate de 3.040.000 lei, cu TVA inclus, pentru achiziționarea
următoarelor echipamente medicale:
1. SISTEM COMPUTER TOMOGRAF:
- 1 buc x 1.800.000 lei = 1.800.000 lei
2. INSTALAȚIE RADIOGRAFIE DIGITALĂ:
-1 buc. x 950.000 lei = 950.000 lei
3. APARAT OSTEODENSITOMETRIE:
-1 buc. x 70.000 lei = 70.000 lei
4. INCUBATOR PEDIATRIE :
- 1 buc. x 60.000 lei = 60.000 lei
5. APARAT ANESTEZIE :
-1 buc x 65.000 lei = 65.000 lei
6. MASA GINECOLOGIE :
- 1 buc. x 25.000 lei = 25.000lei
7. MASA OPERATIE CHIRURGIE :
- 1 buc. x 70.000 lei = 70.000 lei
Menționez că pentru Spitalul Municipal Aiud nu au mai fost alocate alte fonduri cu destinație similară.
Stimate domnule ministru, viziunea principală a programului Guvernului în domeniul sănătății este construită
în jurul cetățeanului, scopul principal fiind acela ca individul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate,
ci sistemul să fie construit cât mai aproape de cetățean. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor reprezintă, de
asemenea, un punct important al programului Guvernului în domeniul sănătății.
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați dacă aveți în
vedere alocarea de resurse financiare pentru achiziționarea de echipamnete medicale și dotări la Spitalul Municipal
Aiud, când vor fi alocate aceste resurse financiare și în ce cuantumuri.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Cu aleasă considerație,
***
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Adresată: doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene
De către: deputat Sorin Ioan Bumb
Obiectul întrebării: Dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente a
Spitalului Municipal Aiud
Stimată doamnă ministru,
Vă supun atenției problemele cu care se confruntă Spitalul Municipal Aiud, unitate medicală ce asigură
asistența de urgență și de specialitate pentru peste 65.000 de locuitori din Municipiul Aiud, Orașul Ocna Mureș și
comunele învecinate, dar și pentru zone arondate altor spitale, precum Teiuș sau Blaj. Totodată, Spitalul Municipal
Aiud deservește și elevii înscriși la patru mari unități de învățământ. Este singura unitate medicală din zonă, aflându-se
la 35 de km de Spitalul Județean din Alba Iulia și la 80 de km de centrele medicale din Cluj Napoca, iar timpul necesar
pentru parcurgerea acestor distanțe a crescut, în ultima perioadă, la mai mult de o oră, din cauza ambuteiajelor zilnice
înregistrate în trafic, pe DN1, ce leagă Alba Iulia de Cluj Napoca, prin Aiud.
În ciuda importanței sale, Spitalul Municipal Aiud se confruntă cu o lipsă acută de echipamente medicale și
dotări, unele dintre echipamentele de specialitate lipsind cu desăvârșire iar altele aflându-se într-o stare foarte avansată
de uzură. Această situație crează mari neajunsuri pacienților, nevoiți să se adreseze altor unități spitalicești pentru a-și
rezolva problemele de sănătate, dar și personalului medical, ce este nevoit să își desfășoare activitatea în condiții
improprii. Acesta este și motivul pentru care medicii renunță să mai lucreze la Spitalul Municipal Aiud, prin urmare,
calitatea actului medical fiind afectată și de lipsa cadrelor medicale de specialitate.
Stimată doamnă ministru, Spitalul Municipal Aiud a înaintat ministerului pe care îl conduceți, încă de la
începutul lunii martie, Nota de Fundamentare nr. 1.341/09.03.2017, prin care solicita alocarea, în cadrul PNDL, a
sumei estemiate de 3.040.000 lei, cu TVA inclus, pentru achiziționarea următoarelor echipamente medicale:
1. SISTEM COMPUTER TOMOGRAF:
- 1 buc x 1.800.000 lei = 1.800.000 lei
2. INSTALAȚIE RADIOGRAFIE DIGITALĂ:
-1 buc. x 950.000 lei = 950.000 lei
3. APARAT OSTEODENSITOMETRIE:
-1 buc. x 70.000 lei = 70.000 lei
4. INCUBATOR PEDIATRIE:
- 1 buc. x 60.000 lei = 60.000 lei
5. APARAT ANESTEZIE:
-1 buc x 65.000 lei = 65.000 lei
6. MASA GINECOLOGIE :
- 1 buc. x 25.000 lei = 25.000lei
7. MASA OPERATIE CHIRURGIE :
- 1 buc. x 70.000 lei = 70.000 lei
Menționez că pentru Spitalul Municipal Aiud nu au mai fost alocate alte fonduri cu destinație similară.
Stimată doamnă ministru, viziunea principală a programului Guvernului în domeniul sănătății este construită
în jurul cetățeanului, scopul principal fiind acela ca individul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate,
ci sistemul să fie construit cât mai aproape de cetățean. Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor reprezintă, de
asemenea, un punct important al programului Guvernului în domeniul sănătății.
Având în vedere cele menționate mai sus, vă rog, stimată doamnă ministru, să îmi comunicați dacă aveți în
vedere alocarea de resurse financiare pentru achiziționarea de echipamnete medicale și dotări la Spitalul Municipal
Aiud, când vor fi alocate aceste resurse financiare și în ce cuantumuri.
Menţionez că solicit răspuns în scris.
Cu aleasă considerație,
***
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Adresată: domnului Toma-Florin Petcu, ministrul Energiei
De către: deputat Cristina Trăilă
Obiectul interpelării: Asigurarea unui mediu concurențial, transparent și nediscriminatoriu pentru producătorii
autohtoni de echipamente de distribuție a energiei electrice.
Piața de energie electrică este un sector important pentru România, mai ales în actualul context, dat fiind faptul
că energia electrică este vitală pentru întreaga economie a unei țări. Drept urmare, facilitarea proceselor de producție și
distribuție este imperativă și trebuie să constituie o prioritate a autorităților din domeniu. Asta și pentru că, odată
produsă, energia electrică nu poate fi stocată. Deci trebuie să existe un flux continuu între producător - distribuitor consumator. În același timp, autoritățile din domeniu au obligația să asigure un mediu concurențial, transparent și
nediscriminatoriu pe această piață, de la un capăt la celălalt. Or acest lucru se pare că nu se întâmplă și la nivelul
producătorilor autohtoni de echipamente de distribuției a energiei electrice care își desfășoară activitatea în aria
controlată de ENEL Distribuție.
Așa cum se știe, pentru ca firmele să își poată comercializa produsele pe piața ENEL, acestea trebuie să își
omologheze fiecare produs în parte, în conformitate cu standardele și specificațiile ENEL adoptate în Italia, iar ulterior
implementate și în România. ENEL nu recunoaște normele IEC (CEI - Comisia Electrotehnică Internațională) precum
alți distribuitori mari de energie electrică, solicitând implementarea propriilor standarde.
Până în luna iunie 2016, procedura de omologare consta în câțiva pași principali:
- înregistrarea inițierii unei noi omologări prin transmiterea fie către reprezentanții ENEL București, fie către
reprezentanții ENEL Roma, a unei cereri de omologare care conține și desenele geometrice ale produsului;
- vizionarea prototipului în fabrică de către reprezentantul ENEL (fie ENEL România, fie Italia) și stabilirea
corecțiilor necesare, precum și a probelor la care produsul urmează a fi supus, realizate în laboratoare acreditate
internațional (din România sau din străinătate);
- realizarea prototipului conform și efectuarea testelor;
- depunerea dosarului de omologare;
- primirea scrisorii de omologare.
Întreg procesul implică foarte mult timp și este costisitor. Pe de altă parte, specificațiile ENEL se
schimbă/actualizează frecvent, iar producătorii italieni sunt primii care implementează noile standarde, creându-se
astfel condițiile de concurență neloială pe piața din România (standardele sunt emise prima dată în Italia și doar la
interval mare de timp sunt aduse și implementate în România).
Din luna iunie 2016, a doua cerință dintre cele enumerate mai sus pentru omologarea unui produs a fost
înlocuită cu un nou standard, care se numește Evaluarea Conformității Tehnice (cod standard GSCG002) și constă în
transmiterea spre aprobare a documentelor/dosarului de omologare unei organizații de terță parte acreditată FIA
(Forumul Internațional de Acreditare) care operează în conformitate cu ISO/IEC 17020 sau ISO/IEC 17065. În
România, pe domeniul produselor aferente distribuției electrice, nu există organizații acreditate internațional
care să opereze în conformitate cu ISO/IEC 17020 sau ISO/IEC 17065.
Într-adevăr, în România evaluările cerute ar putea fi realizate de filialele unor multinaționale care efectuează
inspecții, verificări, testări și cercetări în domeniu. Astfel de entități, însă, sunt inabordabile din două motive majore:
- timpul de reacție este enorm;
- pentru anumite produse ENEL (de exemplu confecțiile metalice) asemenea multinaționale nu efectuează evaluări.
Este important de subliniat că atât pentru statul român, cât și pentru ENEL Distribuție România, este favorabil
ca ENEL Distribuție România să aibă parteneri autohtoni, din mai multe motive:
- aceștia cunosc mult mai bine condițiile locale specifice de climă, mediu, mentenanță, produse etc.;
- comunicare facilă cu inginerii din România;
- posibilitatea de intervenției rapidă în cazul unor defecte/probleme.
O bună colaborare și funcționare în acest sens aduce, implicit, efecte benefice asupra consumatorului final,
respectiv cetățeanul roman.
Drept urmare, vă întreb, domnule Ministru, ce măsuri veți lua pentru rezolvarea acestei grave probleme și
pentru stoparea acestei practici anticoncurențiale, neloiale și discriminatorie? De ce nu suntem capabili să creăm în
România organizații acreditate internațional care să opereze în conformitate cu ISO/IEC 17020 sau ISO/IEC 17065?
Vă solicit să-mi comunicați în scris și verbal răspunsul la interpelarea înaintată.
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Adresată: domnului Liviu Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale
De către: deputat Viorica Cherecheş
Obiectul interpelării: Situația programului „Laptele și cornul”
Domnule ministru,
De la debutul anului şcolar s-au scurs deja două săptămâni dar sute de mii de elevi din ţară nu au beneficiat
încă de produsele oferite prin Programul „Laptele şi cornul”.
Este un program naţional pentru toţi copiii preşcolari şi şcolari din ciclul primar şi gimnazial care frecventează
o formă de învăţământ. A fost dezvoltat şi aplicat pentru a reduce inechităţile sociale şi pentru a stimula scăderea
procentului abandonului şcolar. Copiii sunt o categorie specială a populaţiei şi trebuie să fie prioritari, pentru a le
asigura condiţii optime de dezvoltare. În cadrul programului sunt prevăzute zilnic produse de panificaţie şi lactate
pentru consum la grădiniţă sau la şcoală.
În Maramureş sunt peste 52.000 de beneficiari ai acestui program şi o treime dintre ei sunt motivaţi exclusiv de
aceste produse să vină zilnic la grădiniţă sau la şcoală. Pentru mulţi dintre ei aceasta reprezintă unica masă din ziua
respectivă. Programul național „Laptele şi cornul” este deja în cel de-al 15-lea an consecutiv de derulare. Cu toate
acestea, an de an sunt întârzieri la implementare, uneori nepermis de mari, cum este şi în acest an. De fiecare dată, cei
responsabili dau asigurări că nu se vor mai repeta aceste amânări, dar inevitabil asistăm la ele.
Anul şcolar a debutat în data de 11 septembrie şi suntem în a treia săptămână de cursuri, dar elevii nu au
beneficiat de „Lapte şi corn”.
În acest sens, vă solicit domnule ministru să luaţi act de cele sesizate şi să-mi răspundeţi punctual la
următoarele întrebări:
Care este situaţia acestui program la nivel naţional şi în mod special în Maramureş?
Care este data la care elevii vor primi produsele?
Menţionez că solicit răspunsul în scris.
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarații politice
Declarație politică
În mod tradiţional, comemorăm evenimentele istorice cu un impact deosebit asupra societăţii, cum sunt
revoluţiile sau luptele de eliberare, şi omagiem personalităţile de a căror nume se leagă aceste evenimente. În acest şir
de omagieri şi comemorări se disting evenimentele, faptele şi personalităţile legate de Revoluţia din 1848-1849. La fel,
în această obişnuinţă devenită tradiţie, se înscriu şi comemorările în cadrul comunităţii maghiare din România.
Revoluţia maghiară a izbucnit la 15 martie 1848 şi după o serie de realizări, care au culminat cu detronarea Casei de
Habsburg, a avut de înfruntat două armate imperiale, cea austriacă şi cea rusă. Lupta forţelor inegale s-a încheiat la
Arad (de fapt, la Şiria), unde armata revoluţionară a depus armele. Austriecii însă nu s-au mulţumit cu atât, peste 1.000
de participanţi în conflictul armat au fost judecaţi şi întemniţaţi pe ani grei în Cetatea Aradului. Represaliile ulterioare
au culminat cu sentinţele tribunalului militar prezidat de generalul Haynau, care a condamnat 120 de persoane, printre
care şi 13 generali ai revoluţiei, care au depus armele la Şiria. Generalii, dintre care doar 4 erau maghiari, au fost
executaţi în zorii zilei de 6 octombrie 1849, în apropierea Cetăţii Aradului.
Dincolo de dorinţa de a păstra valorile noastre istorice şi spirituale, de a ne păstra identitatea până la urmă –
suntem datori de a ţine vie amintirea martirilor şi de a trăi pentru idealurile pentru care au trăit şi ei la rândul lor. Ba
mai mult, au trăit şi au murit pentru acele idealuri. Aceşti 13 bărbaţi – în locul libertăţii pentru care au luptat – au avut
parte de moarte. Patru dintre ei prin împuşcare, iar alţi nouă prin spânzurare, acestora călăii lor luându-le astfel nu doar
viaţa, dar şi onoarea militară. Aceşti 13 bărbaţi au fost victimele unei puteri care nu a tolerat dorinţa firească,
omenească a maghiarilor vremii de a-şi modela propria soartă prin propriile decizii, nu a ştiut să accepte dorinţa de
libertate a popoarelor, nu a reuşit să înţeleagă vocea vremurilor, având convingerea greşită că prin tot ce dă altora, ea
însuşi rămâne cu mai puţin.
Comemorările nu privesc însă doar trecutul. A noastră, ca oricare alta, priveşte şi prezentul, şi viitorul. Noi
credem în idealul libertăţii şi suntem convinşi că nimeni nu se poate bucura de propria libertate până toţi cei din jurul
lui nu se bucură de aceeaşi libertate. Suntem convinşi de asemenea, că libertatea este indivizibilă. Sporirea libertăţii, a
libertăţilor unora niciodată nu va diminua libertatea, libertăţile altora, la fel cum nici dragostea părintească purtată unui
copil nu scade cu nimic dragostea părintească purtată fraţilor acestuia.
De 168 de ani ne adunăm la Arad pentru a comemora cu demnitate acest eveniment de tristă amintire. Ne
adunăm la obeliscul din Subcetate sub care se află mormântul martirilor şi, din anul 2004, ne adunăm şi la Statuia
Libertăţii, reamplasată în Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare printr-o Hotărâre a Guvernului României, ca un semn
al recunoaşterii idealului în numele căruia s-au ridicat revoluţiile europene din 1848-1849 - libertatea.
Fie ca acest ideal să ne aducă, în sfârşit, laolaltă în aspiraţiile noastre!
Vă mulţumesc.
Deputat
Farago Petru
***
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Declarație politică
Domnule vicepreședinte,
Stimați colegi,
Rasismul manifestat pe stadioane și în sălile de sport cu ocazia unor evenimente sportive e vizibilă din ce în ce
mai mult. Din păcate in ultima vreme se amplifica manifestările antimaghiare. Banere cu inscripții jignitoare la adresa
comunității maghiare sunt vizibile săptămână de săptămână, ba mai mult în afară de inscripții și scandări jignitoare se
ajunge și la violență fizică. (Bătaie cu bâte și pietre cum s-a întâmplat la Cluj, iar cel mai recent caz, meciul din liga 1
de fotbal de la Brașov, prilej cu care galeria FCSB – recidivista în domeniu – a poftit afară din țară comunitatea
maghiară. Cum meciurile sunt televizate, urmărite deci de milioane de telespectatori incitarea la violență, rasism și
xenofobie are un impact maxim, astfel nu ne putem mira dacă după asemenea evenimente și audiența unor emisiuni
televizate în care principalul conținut este antimaghiarismul este la fel, în creștere. Este un fenomen foarte periculos, la
stoparea căreia în momentul de față se pare că nu sunt de ajuns amenzile usturătoare aplicate de CNA (Consiliul
National Audiovizual) sau Consiliului pentru Combaterea Discriminării. Dar să nu ne abatem de la sport.
Sportul înseamnă sănătate, înseamnă viață, dar sportul reprezintă în același timp mijlocul cel mai accesibil de
educare fizică și morală. Totodată sportul este o activitate care poate influența stilul de viață sau personalitatea unui
om.
Performanțele sportive, exemplul sportivilor, exemplul campionilor ar trebui urmat. Milioane de copii se uită
cu admirație la sportivi, dar în același timp sunt infectați de atmosfera de ură care se regăsește pe arenele sportive de la
noi, și vorbesc în general, fiindcă din păcate nu numai la meciurile de fotbal asistăm la asemenea scene de xenofobie și
ură.
Consider că în afara amenzilor usturătoare aplicate cluburilor trebui elaborat un plan de acțiune pentru stoparea
acestui fenomen nedorit, cu implicarea factorilor responsabili (FRF, LPF, MAI, MTS, etc.) dar până la elaborarea
acestui plan cer sancționarea exemplară și drastică a celor care au îndemnat la ură împotriva maghiarilor duminică
seară la Brașov.
Vă mulțumesc!
Deputat
Biro Zsolt
***
 Întrebare
Adresată: domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice
Situația patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist
Având în vedere situația patrimoniului care în perioada comunismului a aparținut Uniunii Tineretului
Comunist, ulterior fiind transmisă proprietatea acestora prin decretul lege 150/1990 către fundații județene de tineret
sau fundația Municipiului București, consider necesară clarificarea unor aspecte ce țin de constituirea și funcționarea
acestora.
Conform art. 2 al decretul lege nr. 150/1990, patrimoniul fundaţiilor pentru tineret se constituie din bunurile,
inclusiv fondurile băneşti, ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţe şi a Municipiului
Bucureşti, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.
Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat şi de
utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor
Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al
Municipiului Bucureşti.
Fundațiile județene de tineret constituite în perioada 1990-2002 în baza Decretului-lege nr. 150/1990, au fost
supuse ulterior rigorilor Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările ulterioare, ce prevăd la art. 58 alin. (4)
faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului ține evidența fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului
Bucureşti, potrivit regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, prin registrul fundaţiilor judeţene
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pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, acestea având obligaţia de a comunica de îndată orice modificări survenite în
organizarea, funcţionarea şi activitatea lor.
Până în prezent, acest registru nu a fost elaborat și pe cale de consecință, nu există nicio formă de monitorizare
a activității acestora, orice modificare stabilită la nivelul fundației nefiind supuse niciunei formalități de publicitate,
situație ce a creat o problemă de securitate juridică.
În urma celor expuse, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Cum acordă ANAF acestor fundații județene pentru tineret Coduri de Identificare Fiscală?
2. Cum este verificată veridicitatea datelor cuprinse în documentele prezentate organelor fiscale de către
reprezentanții fundației?
Solicit răspuns în scris!
Deputat
Antal István-János
***
 Interpelări
Adresată: domnului Liviu Marian Pop, ministrul Educației Naționale
De către: deputat Csoma Botond
Obiectul interpelării: Deficit de posturi personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul Teoretic cu Predare în Limba
Maghiară - Gherla.
Stimate domnule ministru,
Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla funcționează din anul școlar 2016 - 2017, având
personalitate juridică, în conformitate cu prevederile art.19 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Unitatea
funcționează în anul școlar 2017 - 2018 cu un efectiv de 452 elevi repartizați în 19 clase din care: 5 la nivelul primar, 6
clase de nivel gimnazial şi 8 clase de nivel liceal. Numărul sălilor de studiu este de 21, din care 19 săli de clasă, 1
laborator de informatică şi un laborator de științe ale naturii. În unitate există o rețea de 50 de calculatoare şi un server.
Totodată, școala dispune de sală de sport şi sală de mese, teren de minifotbal cu gazon artificial, curte şi o
suprafață pentru amenajarea unui teren dejoacă.
Am fost contactat la biroul meu parlamentar de către conducerea Liceului Teoretic cu Predare în Limba
Maghiară Gherla. În urma discuțiilor, mi-a fost semnalat faptul că unitatea școlară funcționează cu un deficit de mai
multe posturi de personal didactic auxiliar și nedidactic, activitatea în această instituție având grav de suferit.
În prezent, în Statul de funcții sunt aprobate următoarele posturi:
Personal didactic auxiliar:
-1 post de Secretar,
- 1/2 post Administrator financiar,

Personal nedidactic:
- 1 post îngrijitor
- 1/2 post muncitor de întreținere.

Conform precizărilor din Legea educației naționale nr. 1/2011 precum şi cele ale Notificării nr. 44.990/1999,
privind normativele actualizate de personal didactic auxiliar și nedidactic nivel liceal, unitatea ar fi îndreptățită să
beneficieze de următoarele posturi:
Personal didactic auxiliar:
Personal nedidactic:
- 1 post Secretar
- 1 post muncitor calificat
- 1 post Administrator financiar
- 1 post Paznic/portar
- 1 post Administrator de patrimoniu
- 6,94 posturi îngrijitor - suprafața de curățenie
- 1 post informatician
4.860 mp fără curte, teren de sport și spațiu de joacă.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați situația prezentată, și să luați măsurile necesare
pentru ca unitatea școlară sus menționată să-și poată desfășura activitatea corespunzător.
Solicit răspuns oral și în scris.
***
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Adresată: domnului ministru, Marius-Alexandru Dunca, ministrul Tineretului și Sportului
De către: deputat Antal István-János
Obiectul: Situația fundațiilor județene de tineret
În anul 1990, a fost emis Decretul-Lege nr. 150/1990 (,,Decretul-Lege”) prin care patrimoniul care a aparținut
UTC a trecut de la stat la fundațiile județene pentru tineret, care urmau să se înființeze în baza aceluiași decret. Aceste
fundații aveau ca scop să administreze patrimoniul primit în sensul desfășurării de activități de tineret.
Ca urmare a administrării defectuoase a patrimoniului, a fost adoptată Legea nr. 146/2002 (,,Legea”) care și-a
propus să reglementeze mai clar activitatea acestor fundații și să instituie un control din partea statului asupra acestor
fundații care administrează bunuri care fac parte din domeniul public lato sensu, conform Școlii de drept administrativ de
la București.
Prin Legea nr. 146/2002, se instituie expressis verbis interdicția înstrăinării bunurilor preluate de fundație din
patrimoniul UTC (art. 20 alin. (10) din Lege).
Potrivit art. 60 din Legea nr. 146/2002, în forma de bază, Ministerul Tineretului și Sportului avea obligația de a
elabora Regulamentul de punere în aplicare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare. Prin O.G. 41/2002, termenul
a fost prorogat pentru data de 31 octombrie 2002. Ulterior, OUG 166/2002 a abrogat acest articol și s-a prevăzut în Art.
II al Ordonanței elaborarea și aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a legii în termen de 60 de zile. Nici până în
prezent nu a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare a legii.
În anul 2012, Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului a pus în consultare publică, potrivit Legii
nr. 52/2003, proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 146/2002,
cu modificările și completările ulterioare.1 Însă, acesta nu a fost aprobat în vreo ședință de guvern.
Mai mult de atât, Legea nr. 146/2002 prevede la art. 58 alin. (4) faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului ține
evidența fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, potrivit regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor prezentei legi, prin registrul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, acestea având
obligaţia de a comunica de îndată orice modificări survenite în organizarea, funcţionarea şi activitatea lor.
În anul 2006, Parlamentul României a adoptat Legea tinerilor nr. 350/2006 prin care a modificat regimul juridic
al fundațiilor pentru tineret, fără modificarea legii nr. 146/2002, prin care a reintrodus Adunarea generală ca organ al
fundației, fără însă a-i stabili atribuțiile.
Potrivit art. 31 alin. (3) lit. a) din Legea 146/2002, fundația județeană pentru tineret se dizolvă de drept în cazul
în care își administrează într-un mod defectuos patrimoniul. Această sancțiune este una firească, ținând cont de
caracterele bunurilor care au aparținut UTC. În mod necesar, aceste bunuri sunt afectate unui interes public, în folosul
tinerilor, iar detunarea acestei afectațiuni nu a rămas ignorată de legiuitor.
De asemenea, Art. 26 din Legea 146/2002 permite fundațiilor județene pentru tineret să înființeze societăți
reglementate de Legea nr. 31/1990, însă, aceste societăți nu trebuie să implice patrimoniul UTC. De asemenea, fundațiile
pot avea activitate economică, dar aceasta trebuie să fie una cu caracter accesoriu activității pentru tineret.
Din păcate, am constatat faptul că Fundația Județeană de Tineret Constanța nu și-a administrat în conformitate cu
legea patrimoniul, în sensul în care în ultimii 5 ani nu a desfășurat activități pentru tineret. Sediul Fundației a fost
închiriat în mod nelegal către diverse entități cum ar fi cabinet notarial, școală de șoferi, magazin UPC. Mai mult, în
primăvara acestui an, opinia publică a fost revoltată de faptul că în imobilul care aparține Fundației ar urma să se
deschisă o sală de jocuri și un bar2.
Din punct de vedere financiar, conform informațiilor furnizate în bilanțurile anuale depuse la ANAF, rezultă
următoarele date:

1
2

http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/proiecte_acte_norm/16399

http://www.reporterntv.ro/stire/centrul-pentru-tineret-din-mangalia-s-ar-putea-transforma-in-sala-de-pacanele-video,
http://www.reporterntv.ro/stire/sala-de-pacanele-din-clubul-tineretului-din-mangali-s-a-transformat-peste-noapte-in-cafeneavideo, https://www.replicaonline.ro/cum-e-cu-pacanelele-in-clubul-tineretului-din-mangalia-patronul-renunta-la-idee-fundatiapentru-tineret-umbla-cu-cioara-vopsita-321649/,
https://www.replicaonline.ro/in-atentia-procurorilor-un-srl-inchiriaza-casatineretului-in-timp-ce-fundatia-pentru-tineret-raporteaza-zero-venituri-321716/
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An

Venituri activități
economice

Cheltuieli activități
economice

Venituri fără scop
lucrativ

Cheltuieli fără scop
lucrativ

2011

18003

12738

-

-

2012

1768

37491

-

-

2013

0

2534

-

-

2014

0

0

-

-

2015

0

0

-

-

2016

-

-

29400

28750

Raportat la toate cele menționate anterior, consider că a fost menținută această stare de insecuritate juridică mult
prea mult timp, iar funcționarea acestor fundații nu a fost corespunzător normată în așa fel încât patrimoniul care a
aparținut UTC să fie utilizat conform scopului prevăzut de lege.
În urma celor expuse, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Când veți adopta regulamentul de punere în aplicare al Legii nr. 146/2002?
2. Cum se va proceda la realizarea registrului fundațiilor județene pentru tineret
3. Când veți efectua acest registru al fundațiilor județene pentru tineret?
4. Există un registru al bunurilor care au aparținut UTC la momentul înființării acestor fundații?
5. Există unități din fostul patrimoniu UTC care au fost înstrăinate sub administrarea acestor fundații?
Cu deosebită considerație,

***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților

 Declarație politică
Pretextul autonomiei minorităţilor naţionale în interesul marilor puteri
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Prin Referendumul din Catalonia – Regiunea Autonomă a Spaniei – este posibil să se fi definit noul model de
secesiune teritorială a unor state prin minorităţi (care după autonomie, şi-au dobândit dreptul de a-şi folosi limba
maternă în administraţie şi dreptul de a exprimă valorile culturale în mod public), care de acum îşi revendică şi
independenţa printr-un referendum. Ca urmare, Guvernul Spaniei a intervenit în forţă pentru a-l împiedica.
Acelaşi “model” a fost încercat acum câţiva ani şi în Ţara Bascilor, tot în Spania, în nordul Italiei prin Liga
Nordului, în regiunea Tirolului, în Belgia prin comunităţile valone şi flamande, în Kosovo prin minoritatea
musulmană, în Crimeea prin minoritatea rusă, dar şi în majoritatea fostelor state sovietice. Sunt multe alte exemple de
acest gen, (Scoţia, care doreşte ruperea de Regatul Unit), în alte regiuni ale Europei în mod special, unde minorităţile,
sub pretexte de împiedicare a folosirii limbii materne şi păstrarea valorilor culturale proprii, au solicitat autonomie pe
criterii etnice (pasul 1), ca apoi să-şi revendice independenţa faţă de statele de care aparţin (pasul 2).
Este evident că autonomia nu înseamnă independenţă, dar în mod singur constituie primul pas! În
acest context politic european, chiar în ziua referendumului din Catalonia, adică duminică, 1 octombrie 2017, a venit
la Cluj şi Viktor Orban – premierul Ungariei – care la unison cu şeful UDMR, au promis ungurilor din Ardeal că “vor
forţa limitele” pentru autonomie teritorială a judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş, adică a aşa zisului ţinut secuiesc!
Şi cum nimic nu este întâmplător, mă întreb şi întreb, cine are interesul direct de susţinere a acestui
val de solicitări de autonomie teritorială pe criterii etnice, în interiorul Europei? Şi de ce tocmai acum?
Mie îmi este foarte clar! Numai marile puteri, adică Rusia, SUA, China şi Marea Britanie (aflată în plină
desfăşurare a Brexitului), nu doresc formarea a ceea ce jurnaliştii occidentali au numit “Statele Unite ale Europei”,
pentru că încă nu s-au înţeles “asupra unei noi ordini mondiale”, adică a reîmpărţirii zonelor de influenţă la nivel
global.
Nici SUA, nici Rusia, nici China şi nici Marea Britanie, nu au interesul formării unui nou pol de putere
economică, militară şi politică prin formarea Statelor Unite ale Europei!
Şi atunci, minoritatea maghiară din România ce să facă? Respectă planul pus la cale de Ungaria (a cărei
ostilitate faţă de România este tot mai evidentă) privind ruperea României, cu sprijinul Rusiei, tocmai în anul 2018,
anul Centenarului românesc! Asta după ce România şi-a dovedit exemplul de bune practici în problema minorităţilor
naţionale.
Cred că trebuie să abordăm foarte serios această problemă şi să trecem la acţiune! Ce fel de acţiune, vom
vedea...!? Mai apare o întrebare serioasă în mintea tuturor românilor, după vizita lui Viktor Orban; de ce tace
administraţia prezidenţială.
Vă mulţumesc,
Deputat
Constantin Avram
***

