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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 6 – 10 noiembrie 2017)
Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 6 noiembrie 2017
Camera Deputaților a adoptat pe articole, în ședința plenară de luni, 6 noiembrie, următoarele acte
normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 86/2017);
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi
Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - O
abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21 (PH CD 87/2017);
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală (PL-x 307/2017) - lege organică;
4. Proiectul 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 (PL-x 71/2015) - lege ordinară;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii
nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (PL-x
215/2017) - lege organică;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 312/2017) - lege ordinară;
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii
Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la
26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998
(PL-x 335/2017) - lege ordinară;
8. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (Pl-x 336/2017) –
lege organică;
9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x
181/2017) - lege organică.
Plenul Camerei Deputaților a aprobat, prin vot, solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii de prelungire a
termenului de depunere a raportului suplimentar cu două săptămâni pentru Proiectul 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 (PL-x 110/2017).
De asemenea, deputații au aprobat și solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot
final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea
unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Pl-x 211/2017) - lege organică.
***
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Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor de marți, 7 noiembrie 2017
Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 7 noiembrie, prin vot final, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PHCD 86/2017) – 247
voturi pentru;
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi
Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe a UE JOIN(2017) 21 (PH CD 87/2017) –
249 voturi pentru;
3. Proiectul 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 (PL-x 71/2015) - lege
ordinară – 221 voturi pentru, 23 împotrivă, 8 abțineri;
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea
Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 312/2017) - lege ordinară – 167 voturi pentru,
85 împotrivă, 5 abțineri;
5. Proiectul 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 naţional, pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru
obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor
acte normative (PL-x 344/2017) - lege ordinară – 265 voturi pentru, 1 împotrivă;
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii
Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI
(14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la
Roma, la 17 iulie 1998 (PL-x 335/2017) - lege ordinară – 269 voturi pentru;
7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x
630/2015) - lege ordinară – 271 voturi pentru;
8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industriale (PL-x 436/2016) - lege ordinară – 271 voturi pentru;
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular (PL-x 320/2017) - lege ordinară – 261 voturi pentru, 6
abțineri;
10. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961 (Pl-x 244/2016) - lege ordinară - 204 voturi pentru, 1 împotrivă, 65 abțineri; cu raport
de respingere din partea Comisiei pentru muncă;
11. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România (Pl-x
361/2016) - lege ordinară – 262 voturi pentru, 1 împotrivă; cu raport de respingere din partea Comisiei
juridice.
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală (PL-x 307/2017) - lege organică – 270 voturi pentru;
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii
nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de
pensii (PL-x 215/2017) - lege organică – 272 voturi pentru;
14. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (Pl-x 336/2017) lege organică – 166 voturi pentru, 90 împotrivă, 2 abțineri;
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15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
181/2017) - lege organică – 170 voturi pentru, 66 împotrivă, 27 abțineri;
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Pl-x
209/2016) - lege organică - 219 voturi pentru, 27 împotrivă, 14 abțineri;
17. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x
254/2017) - lege organică – 193 vturi pentru, 64 împotrivă, 3 abțineri, cu raport de respingere din partea
Comisiei pentru învățământ;
18. Proiectul de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (PL-x 33/2017) - lege organică - 257 voturi pentru, 1 abținere, cu raport de respingere din partea
Comisiei pentru muncă;
19. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor
şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările
ulterioare (Pl-x 304/2016)- lege organică – 259 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere, cu raport de respingere
din partea Comisiei pentru învățământ.
În ședința plenară de marți, 7 noiembrie, Grupul parlamentar al PNL a anunțat depunerea moțiunii simple
împotriva ministrul Energiei, Toma Petcu, intitulată “România în beznă. PSD fură curent”.
Într-o ședință separată a Camerelor reunite, domnul Sorin Mihai Grindeanu a fost numit în funcția de președinte
al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în urma votului secret cu buletine (270
voturi pentru, 117 împotrivă) pentru perioada rămasă a mandatului de șase ani, început la 11 mai 2017.
Au fost numiți, de asemenea, doi consilieri ai Curții de Conturi, pentru un mandat de nouă ani, cu începere de la
7 noiembrie 2017: Bogdan Nicolae Stan (250 voturi pentru, 107 împotrivă) și Vasile Gherasim (245 voturi pentru,
112 împotrivă).
În aceeași ședință comună, parlamentarii au adoptat următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiectul de Hotărâre privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) , în urma demisiei domnului Adrian Diță
(unanimitate de voturi);
2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.68/2017 pentru
constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – 237 voturi pentru, 104 împotrivă;
3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.39/2017 pentru constituirea
Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de
organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial 233 voturi, 104 împotrivă. Conform
acestui act normativ, a fost aprobată solicitarea de prelungire cu 60 de zile a termenului de depunere a
raportului.
4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru
aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
(unanimitate de voturi).
Cele două Camere au aprobat solicitarea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la
aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne la Coaliţia Internaţională anti-ISIL/Daesh, condusă de SUA,
începând cu anul 2017, cu un efectiv total de până la 50 de poliţişti şi jandarmi, la activităţi de instruire şi pregătire a
forţelor de poliţie irakiene (majoritate de voturi).

***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2017
Săptămâna 6– 10 noiembrie 2017

B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la 10 noiembrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie
- înregistrate în luna august 2017
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

1233
793
6
241
1
192

1) Dezbătute

553
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

476

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

551
48
35
196
271
1
1

- 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
Cele 551 iniţiative legislative votate privesc:
182 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
108 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
57 proiecte de legi
369 propuneri legislative

1
692
168
503
16
5
6
24
23
1

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 213 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017,
183 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-iunie 2017 şi 13 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 10 noiembrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

801

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

608

– înregistrate în luna august 2017

1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

192

1) Dezbătute

120
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– 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

84
118
30
31
13
44
1
1
692
168
503
16

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

5

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

24
23
1

Cele 118 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
48 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
23 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
21 proiecte de legi
70 propuneri legislative
* În anul 2017 au fost promulgate 213 legi.
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR

Şedinţele din zilele de luni, 6 şi marţi, 7 noiembrie 2017

Pe ordinea de zi la începutul perioadei

164
164

din care: - în dezbatere

17

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

13

- la Senat

17
4

- la promulgare

9

- respinse definitive

4

- votate

▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc:
8 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
2 proiecte de legi
9 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu 9 proiecte d
16 propuneri legislati
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 6 – 10 noiembrie 2017)

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

PL-x 307/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală

2.

PL-x 71/2015 - 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

3.

PL-x 215/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2017 pentru
modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în
sistemul public de pensii

4.

PL-x 312/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2017 pentru
suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

5.

Pl-x 209/2016 - Lege privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

6.

PL-x 630/2015 - Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

7.

PL-x 436/2016 - Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale

8.

PL-x 320/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii
nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

9.

PL-x 344/2017 - 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 naţional,
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice
naţionale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi
modificarea şi completarea unor acte normative
II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1.

PL-x 335/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de
la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la
Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale
Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

2.

Pl-x 336/2017 – Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului

3.

Pl-x 181/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale
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4.

Pl-x 254/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011
Se comunică respingerea
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1.

PL-x 33/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice

2.

Pl-x 244/2016 - Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii 1950-1961

3.

Pl-x 304/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu
modificările şi completările ulterioare

4.

Pl-x 361/2016 - Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în
România

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2017
Săptămâna 6– 10 noiembrie 2017

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 13 noiembrie 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, 96 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs
diferite etape ale procesului legislativ:

Stadiul
proiectelor de legi
Camera
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

Proiecte
15

70

Senat
În
procedură

0

6

Procedură
comună:
Total:

CAMERA DEPUTAŢILOR
ÎN PROCEDURĂ

ADOPTATE / RESPINSE

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

1
0
0

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

7
53
0

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

9
0
4
1
1
0
5
4

11
85
96

6

61
85

24

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 13 noiembrie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

1

2

3

Nr. înreg.

Plx
318/2017
L
159/2017

PLx
153/2017
L
17/2017

PLx
152/2017
L
22/2017

Titlul proiectului de lege
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)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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 investiţiilor finanţate din fonduri
publice. (poz. I-b-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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-a-38)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat pe
26.09.2017
CD - OZ Plen
AGRI și JUR

Modificarea și completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor
finanțate din fonduri publice.

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.

S - Adoptat pe
28.02.2017
CD - OZ Plen
BUG, ADMIN şi
MUN

S - Adoptat pe
26.09.2017
CD - OZ Plen
JUR și POL EXT

Observații

Raport depus pe
31.10.2017
(529/R/2017)

Raport depus pe
31.10.2017
(531/R/2017)

Raport depus pe
06.11.2017
(555/R/2017)

Nr.
crt

4

5

6

7

8

Nr. înreg.

PLx
351/2017
L
213/2017

PLx
372/2017
L
162/2017

PLx
338/2017

Plx
329/2017
L
226/2017

PLx
347/2017
L
221/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii
medicale unor categorii de persoane şi pentru
completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut
calitatea de şef al statului român. (poz. I-a-28)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.
(poz. I-a-3)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.35/1997
privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului. (poz. II-27)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
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
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri
pentru administraţia publică centrală.
(poz. I-a-35)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, curativă şi controlul
medical de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central „Dr. Carol Davila” pentru Preşedintele României,
Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi
Prim-ministrul Guvernului României, precum şi pentru omologii
acestora şi omologilor acestora şi se stabileşte modalitatea de
finanţare a activităţilor menţionate mai sus.
Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea
apei potabile, în scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/1787
a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și
III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea
apeidestinate consumului uman, care are ca termen final de
transpunere data de 27 octombrie 2017.
Modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind
organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, în
sensul înființării, în cadrul instituției, a Domeniului pentru
protecția și promovarea drepturilor copilului, coordonat de un
adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul Copilului.

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.

Constituirea
Comitetului
pentru
analiza
organizării
instituționale și a resurselor umane din administrația publică
centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică.

Stadiul

S - Adoptat pe
11.10.2017
CD - OZ Plen
SĂN și APĂR

Observații

Raport depus pe
06.11.2017
(556/R/2017)

S - Respins pe
17.10.2017
CD - OZ Plen
SĂN

Raport depus pe
06.11.2017
(557/R/2017)

CD - OZ Plen
DROM și JUR
S -

Raport depus pe
08.11.2017
(569/R/2017)

S - Adoptat pe
04.10.2017
CD - OZ Plen
BUG și ADMIN

Raport depus pe
09.11.2017
(572/R/2017)

S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - OZ Plen
ADMIN

Raport depus pe
09.11.2017
(573/R/2017)

Nr.
crt

Nr. înreg.

Plx
226/2017

9

L
94/2017

PLx
828/2015

10

L
545/2015

PLx
504/2016

11

L
454/2016

PLx
128/2017

12

L
633/2016

Titlul proiectului de lege
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)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul jocurilor de noroc. (poz. I-b-38)
- Caracter: organic
- 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
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

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.

Modificarea și completarea unor acte normativedin domeniul
jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea unei mai bune
gestionări a pieței specifice și adaptarea la practica europeană
în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță.

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 2014-2020.
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

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
06.06.2017
CD - ECON și
IND
pt. raport comun

S - Adoptat pe
23.11.2015
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - BUG şi JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
08.02.2017
CD - BUG şi
TRSP
pt. raport comun

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

TDR:
07.03.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

(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.

PLx
71/2015

13

L
604/2014

PLx
554/2015

14

L
279/2015

PLx
238/2017

15

L
116/2017

Plx
243/2017

16

L
91/2017

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-b-40)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale.(poz. I-b-17)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de plăţi,
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la
conturile de plăţi cu servicii de bază.
(poz. I-b-16)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal. (poz. I-b-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce vor
face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat,
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se
acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de către
deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor
sau reprezentanții legali ai acestora.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și comunicare
în materia amenzilor contravenționale, în măsură să permită
furnizarea în timp real a datelor despre creanțele datorate și
plățile efectuate.

Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei
2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind
comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți,
schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu
servicii de bază.

Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
introducerii unor facilități fiscale în materia taxei pe valoarea
adăugată (TVA), prin stabilirea unei cote reduse de 0% aferentă
anumitor categorii de bunuri și servicii și prin instituirea unor
reguli în materia regimului special de scutire pentru
întreprinderile mici.

S - Adoptat pe
18.02.2015
CD - BUG şi
SAN
pt. raport comun

S - Adoptat pe
29.06.2015
CD - BUG şi JUR
pt. raport comun

TDR:
02.03.2015

TDR:
22.09.2015

S - Adoptat pe
20.06.2017
CD - Retrimis la
BUG și IND pe
30.10.2017
pt. raport
suplimentar

TDR:
17.11.2017

S - Adoptat pe
20.06.2017
CD - BUG
pt. raport

TDR:
05.09.2017

Nr.
crt

17

18

19

20

21

Nr. înreg.

Plx
331/2017
L
214/2017

Plx
350/2017
L
180/2017

Plx
423/2017
L
158/2017

PLx
781/2015
L
390/2015

PLx
482/2016
L
455/2016

Titlul proiectului de lege
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-a-13)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni. (poz. I-a-12)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi
comercianţi. (poz. I-b-7)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-b-33)
- Caracter: ordinar

Obiectul de reglementare

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.

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni,republicată, cu modificările
și completările ulterioare, în sensul îmbunătățirii actualei
reglementări.

Reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea
săvârșirii de contravenții.

Stadiul

S - Adoptat pe
04.10.2017
CD - BUG
pt. raport

S - Adoptată pe
11.10.2017
CD - BUG şi
CROMANII
pt. raport comun
S - Adoptat pe
31.10.2017
CD - BUG şi
JUR
pt. raport comun

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006.2004
și a Directivei 2009/22/CE.

S - Adoptat pe
02.11.2015
CD - IND și JUR
pt. raport comun

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

S - Adoptat pe
17.10.2016
CD - IND și
MED
pt.raport comun

Observații

TDR:
31.10.2017

TDR:
31.10.2017

TDR:
21.11.2017

TDR:
12.11.2015

TDR:
10.11.2016

Nr.
crt

Nr. înreg.

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

22

23

24

PLx
110/2017
L
574/2016

PLx
198/2017
L
59/2017

Plx
239/2017
L
92/2017

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

Stadiul

Observații

colective de transfer, care preiau responsabilitatea atingerii
obiectivelor de valorificare pe fluxurile de deşeuri.
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.

S - Adoptat pe
08.02.2017
CD - Retrimis pe
17.10.2012 la
IND
pt. raport
suplimentar

S - Adoptat pe
08.05.2017
CD - IND și
MED
pt. raport comun

S - Adoptat pe
20.06.2017
CD - IND și
AGRI
pt. raport comun

TDR:
06.11.2017

TDR:
30.05.2017

TDR:
28.06.2017

Nr.
crt

25

26

27

28

Nr. înreg.

PLx
327/2017
L
250/2017

PLx
341/2017
L
182/2017

PLx
343/2017
L
253/2017

PLx
364/2017
L
179/2017

29

PLx
383/2017
L
258/2017

Titlul proiectului de lege
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
Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor
generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
(poz. I-a-39)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea
unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse
petroliere. (poz. I-a-4)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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

Obiectul de reglementare

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.

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012
privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate
de nave şi a reziduurilor mărfii, aprobată cu modificări prin
Legea nr.210/2013.

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.

Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a unor stocuri
minime de țiței și/sau produse petroliere, în scopul asigurării
siguranței în aprovizionare, în cazul situațiilor de
disfuncționalitate majoră în aprovizionare, a situațiilor de
urgență deosebită sau a situațiilor de criză locală.

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional.

Stadiul
S - Adoptat pe
04.10.2017
CD - IND și
TRSP
pt.raport comun

S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - IND și
MED
pt.raport comun

S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - IND și
APĂR
pt.raport comun

S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - IND
pt.raport

S - Adoptat pe
17.10.2017
CD - IND
pt.raport

Observații

TDR:
31.10.2017

TDR:
31.10.2017

TDR:
31.10.2017

TDR:
07.11.2017

TDR:
07.11.2017

Nr.
crt

30

Nr. înreg.

PLx
421/2017
L
232/2017

PLx
84/2016

31

L
23/2016

PLx
26/2017

32

33

L
557/2016

PLx
273/2017
L
134/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice. (poz. I-a-25)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru
aprobarea unor măsuri de gestionare a
instrumentelor
structurale
din
domeniul
transporturilor. (poz. I-b-9)
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei
Curții Constituționale nr. 593/2016
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind
reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii
Rutiere S.A., precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-20)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism
intermediar în cadrul Programului Operaţional Infrastructura
Mare 2014-2020, care va gestiona funcţiile de selecţie,
evaluare, monitorizarea implementării şi verificarea tehnică şi
financiară a proiectelor din domeniul transporturilor, finanţate
din fondurile nerambursabile ale 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.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat pe
30.10.2017
CD - IND, TRSP și
TDR:
JUR
21.11.2017
pt. raport comun

S - Adoptat pe
23.05.2017
CD - TRSP și JUR TDR:
pt. raport comun
15.06.2017

S - Adoptat pe
22.12.2016
CD - TRSP și JUR TDR:
pt. raport comun
16.02.2017

S - Adoptat pe
04.09.2017
TDR:
CD - TRSP și MED
27.09.2017
pt. raport comun

Nr.
crt

34

35

36

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
308/2017

- 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

L
148/2017

PLx
330/2017
L
212/2017

PLx
369/2017
L
356/2017

PLx
468/2012

37

L
333/2012

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
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

Obiectul de reglementare

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.

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.

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.

Stadiul

S - Adoptat pe
26.09.2017
CD - TRSP
pt. raport

S - Adoptat pe
04.10.2017
CD - TRSP
pt. raport

S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - TRSP
pt. raport

Observații

TDR:
19.10.2017

TDR:
31.10.2017

TDR:
07.11.2017

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

Nr.
crt

Nr. înreg.
Plx
411/2016

38

39

L
303/2016

Plx
373/2017
L
324/2017

PLx
502/2005

40

41

L
202/2005

PLx
375/2017
L
357/2017

PLx
451/2016

42

L
450/2016

Titlul proiectului de lege
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.321/2009
privind
comercializarea produselor alimentare.
(poz. I-b-34)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Propunere legislativă pentru completarea anexei
nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003.
(poz. I-a-27)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în sensul
introducerii unor reguli care să asigure accesul pe piaţă al
tuturor producătorilor locali, zonali şi naţionali, reapariţia pe
piaţă a produselor româneşti, precum şi readucerea preţurilor
la un nivel decent

S - Respins pe
27.09.2016
CD - AGRI
pt. raport

S - Adoptat pe
17.10.2017
CD - AGRI
pt. raport

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
naţionale din România. (poz. I-b-36)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România,
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind
organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al
minorităţilor naţionale.

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

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.

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

Stadiul

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.

S - Respins pe
24.10.2005
CD - Retrimis pe
18.09.2012 la
DROM
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - DROM,
ADMIN și JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
10.10.2016
CD - ADMIN și
JUR
pt. raport comun

Observații

TDR:
18.10.2016

TDR:
09.11.2017

TDR:
25.09.2012

TDR:
07.11.2017

TDR:
27.10.2016

Nr.
crt

43

44

45

46

Nr. înreg.

PLx
506/2016
L
457/2016

PLx
340/2017
L
177/2017

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.40/2016 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice central şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. (poz. I-b-25)
- Procedură de urgenţă: da
- 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

Obiectul de reglementare

Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

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”.

Stadiul
S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - ADMIN și
JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - ADMIN și
JUR
pt. raport comun

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

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.

S - Adoptat pe
03.06.2015
CD - MED
pt. raport

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

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.

S - Adoptat pe
01.11.2016
CD - MED
pt. raport

Observații

TDR:
15.11.2016

TDR:
31.10.2017

TDR:
18.06.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

47

48

49

50

51

Nr. înreg.

PLx
391/2017
L
254/2017

PLx
481/2016
L
451/2016

PLx
365/2017
L
204/2017

PLx
393/2017
L
326/2017

PLx
400/2017
L
215/2017

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.48/2017 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu. (poz. I-a-14)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
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
Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.53/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii. (poz. I-a-6)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri. (poz. I-a-21)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 105.2006, cu
modificările și completările ulterioare.

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.

Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea stopării fenomenului de muncă nedeclarată.

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, republicată, în vederea reglementării adecvate a
activităților specificedomeniului agricol.

Stadiul

S - Adoptat pe
24.10.2017
CD - MED
pt. raport

S - Adoptat pe
17.10.2016
CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
16.10.2017
CD - MUN
pt. raport

S - Adoptat pe
24.10.2017
CD - MUN
pt. raport

Proiect de lege privind reglementarea activităţii
Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru categoria de
S - Adoptat pe
de telemuncă. (poz. I-a-8)
locuri de muncă în care se utilizează tehnologia informațiiei și
23.10.2017
- Caracter: organic
comunicațiilor, urmărindu-se flexibilizarea și adaptarea
CD - MUN
- Procedură de urgenţă: nu
relațiilor de muncă în raport cu evoluția dinamică a pieței
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
muncii, stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, cât și pentru
- Cameră decizională: CD
angajator.

Observații

TDR:
16.11.2017

TDR:
10.11.2016

TDR:
07.11.2017

TDR:
14.11.2017

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

52

53

54

55

56

Nr. înreg.

PLx
29/2017
L
630/2016

PLx
399/2017
L
216/2017

PLx
403/2017
L
359/2017

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege
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
Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-a-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de lege pentru completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri.
(poz. I-b-16)
- Caracter: organic
- 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
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.

Reglementarea activității de vaccinare în vederea prevenirii și
limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite
prin vaccinarea populației generale, în România.

Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu un număr de 14 substanțe.

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 cercetaredezvoltare 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.
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.

Stadiul

S - Adoptat pe
30.10.2017
CD - SĂN și JUR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
23.10.2017
CD - SĂN
pt. raport

S - Adoptat pe
24.10.2017
CD - SĂN și
APĂR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
25.05.2011
CD - Retrimis pe
data de
27.03.2012 la ÎNV
pt. raport
suplimentar

S - Adoptat pe
18.11.2015
CD - ÎNV
pt. raport

Observații

TDR:
21.11.2017

TDR:
14.11.2017

TDR:
14.11.2017

TDR:
10.04.2012

TDR:
17.12.2015

Nr.
crt

57

58

59

60

61

Nr. înreg.

PLx
274/2017
L
150/2017

PLx
394/2013
L
299/2013

PLx
342/2017
L
218/2017

PLx
422/2017
L
370/2017

PLx
264/2017
L
160/2017

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 precursorii de explozivi,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative. (poz. I-a-22)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei
române nr.21/1991. (poz. II-11)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea
centrelor comunitare româneşti în străinătate.
(poz. I-b-19)
- Caracter: ordinar

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

S - Adoptat pe
04.07.2017
CD - ÎNV
pt. raport

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.
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.

Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991,
în scopul clarificării unor aspecte legate de procedura
aplicabilă în cazurile de acordare sau de redobândire a
cetăţeniei române.

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura
instituţională actuală şi instituirea de norme legale
suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare,
atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare.

S - Adoptat pe
21.10.2013
CD - Retrimis pe
data de
27.02.2017 la JUR
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - JUR și
APĂR
pt. raport comun

S - Adoptat pe
10.10.2017
CD - JUR
pt. raport

S - Adoptat pe
26.06.2017
CD - POL EXT și
CROMANII
pt. raport comun

Observații

TDR:
27.09.2017

TDR:
17.03.2017

TDR:
31.10.2017

TDR:
23.11.2017

TDR:
20.09.2017

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Stadiul

Observații

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

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

1

2

Nr.
înreg.

PLx
178/2017
L
57/2017

L
161/2017

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.

L
181/2017

CD -

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
S - Adoptat pe
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
drepturile conexe. (poz. I-a-29)
autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările 07.11.2017

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

ulterioare.

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, care

3

S - Adoptat pe
07.11.2017

CD -

S - ADMIN și

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de
reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul programatic pe Dezvoltare
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33)
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare regională

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

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”.

pt. raport comun

CD -

Trimis la Camera
Deputaților pt.
dezbatere.

Trimis la Camera
Deputaților pt.
dezbatere.

TDR:
19.09.2017
Comisia pentru
dezvoltare
regională solicită
decalarea cu 2
săptămâni a
termenului
pentru depunerea
raportului, și
încadrarea în
categoria legilor
de complexitate
cu termen de
adoptare de 60
de zile.

Nr.
crt

4

5

6

Nr.
înreg.

L
193/2017

L
217/2017

Titlul proiectului de lege

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

230/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007.

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)

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.

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

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

7

8

L
68/2017

PLx
305/2017
L

Stadiul

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
S - ADMIN
administrarea condominiilor. (poz. I-a-32)
şi administrarea condominiilor, propunând la abrogare Legea nr.

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
L
Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a
257/2017 Legii nr.287/2009 privind Codul civil. (poz. I-a24)

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

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de
securitate între Guvernul României şi Guvernul
Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia

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.

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.
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 -

Observații
Comisia sesizată
în fond a depus
raportulfavorabil

S - JUR
pt. raport
suplimentar

CD -

S - JUR
pt. raport

CD -

CD - Adoptată
pe 19.09.2017
S - ÎNV și MUN
pt. raport

CD - Adoptată
pe 24.10.2017
S - APĂR

TDR:
03.10.2017

TDR:
18.10.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
410/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul
pt. raport

reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la
Bucureşti, la 24 mai 2017. (poz. II-68)

TDR:
21.11.2017

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

9

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii
PLx
CD - Adoptată
Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor
Asigurarea protecției Informațiilor clasificate schimbate sau
337/2017
clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017. generate în procesul de cooperare dintre Părți sau dintre pe 31.10.2017
(poz. II-67)
L
S - APĂR
persoanele juridice din statele Părților.
417/2017

10

11

PLx
60/2015
L
584/2014

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

L
224/2017

TDR:
28.11.2017

La SG din data
de 06.11.2017

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

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

12

pt. raport

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor
S - Adoptată pe
Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 12.02.2015
români care lucrează în străinătate.
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, urmărindu-se
(poz. I-b-18)
CD - Adoptată
îmbunătățirea
cadrului legal în materie, precum și prevenirea și
- Caracter: ordinar
pe 31.10.2017
combaterea migrației ilegale.

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
PLx
aferente corecţiilor financiare aplicate pentru
259/2017
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul
L
120/2017 operaţional sectorial Mediu 2007-2013.
(poz. I-b-5)

PLx
319/2017

Observații

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.

S - Adoptată pe
26.06.2017

CD - Adoptată
pe 31.10.2017

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

persoanelor fizice, până la data de 1 ianuarie 2017.

pe 31.10.2017

La promulgare
din data de
08.11.2017

La SG din data
de 06.11.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

- Cameră decizională: CD

13

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Serbia privind
protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul unor CD - Adoptată
PLx
pe 19.09.2017
252/2017 schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie
activități ce presupun cooperarea directă între Părți sau încheierea
2017. (poz. I-b-44)
și derularea unor contracte clasificate între persoane juridicedin S - Adoptată pe
L
371/2017

14

Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din
Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei
cu privire la construirea şi exploatarea unui
PLx
268/2017 Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi
al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4
L
octombrie 2010. (poz. I-b-29)
390/2017

15

16

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

PLx
11/2017
L
47/2017

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

România și Serbia.

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.

23.10.2017

CD - Adoptată
pe 04.10.2017
S - Adoptată pe
23.10.2017

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi
CD - Adoptat
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
pe 11.10.2017
(poz. I-b-35)
Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu S - ÎNV
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect
de
Lege
pentru
acceptarea
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi
2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a
PLx
Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie 231/2017 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe
L
403/2017 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

modificările și completările ulterioare.

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.

La promulgare
din data de
30.10.2017

La promulgare
din data de
30.10.2017

pt. raport

TDR:
31.10.2017

CD - Adoptat
pe 17.10.2016
S - MED

TDR:
14.11.2017

pt. raport

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

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

17

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,
PLx
precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la
270/2017
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de
România la Montreal, la 5 iulie 2016, la
L
398/2017 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

18

Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la
Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a
Convenţiei privind decontările multilaterale în
PLx
ruble tranferabile şi organizarea Băncii
284/2017
Internaţionale de Cooperare Economică, precum
şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova
L
397/2017 la 22 octombrie 1963. (poz. I-b-45)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
România şi Republica Serbia în domeniul
securităţii
sociale, semnat la Belgrad, la 28
L
404/2017 octombrie 2016. (poz. I-b-45)
PLx
285/2017

19

- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern

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.

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.
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

CD - Adoptat pe
11.10.2017
S - JUR și
TDR:

ADMIN
pt. raport comun

07.11.2017

CD - Adoptată
pe 11.10.2017
S - Adoptată pe
06.11.2017

CD - Adoptat
pe 17.10.2017
S - MUN
pt. raport

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege
- Cameră decizională: Senat

20

21

22

23

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
privind cooperarea în domeniul transporturilor
PLx
militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016.
269/2017
(poz. I-b-42)
L
382/2017

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

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
PLx
627/2015 esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a
populaţiei. (poz. I-b-21)
L
397/2015

- Reexaminare la cererea Preşedintelui României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare
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.
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.

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

CD - Adoptată
pe 26.09.2017
S - Adoptată pe
06.11.2017

S - SĂN
pt. raport

CD -

Propunere legislativă pentru modificarea art.31
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul CD - Adoptată
Plx
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în subordinea pe 07.11.2017
181/2017 naţionale. (poz. I-b-28)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei
Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la
Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI),
adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la
Statutul
de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26
PLx
noiembrie
2015, privind articolul 124 din Statutul
335/2017
Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la
17 iulie 1998. (poz. II-26)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Observații

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

S-

Ratificarea rezoluției ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de cea de-a XIVa sesiune a ASP (Adunării Statelor Părți) la Statutul de la Roma al
CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, cu privire la art.124 din
Statutul Curții Penale Internaționale.

CD - Adoptată
pe 07.11.2017
S-

TDR:
08.11.2017

Nr.
crt

24

25

26

27

Nr.
înreg.

PLx
307/2017
L
176/2017

Titlul proiectului de lege

PLx
139/2017
L
638/2016

Stadiul

Observații

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
S - Adoptată pe
nr.302/2004
privind
cooperarea
judiciară
Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea 25.09.2017
internaţională în materie penală. (poz. I-a-23)
- Caracter: organic
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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 2014-2020, pentru
Plx
completarea
Legii
nr.105/2011
privind
344/2017
gestionarea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale,
L
obiectivul
„Cooperare
Teritorială
255/2017 pentru
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)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Federale Germania
privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
PLx
229/2017 semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016. (poz. I-a11)
L
262/2017

Obiectul de reglementare

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

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)

judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

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.

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul unor
activități ce presupun cooperarea directă între Părți sau încheierea
și derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din
România și Germania.

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

CD - Adoptată
pe 07.11.2017

S - Adoptată pe
10.10.2017

CD - Adoptată
pe 07.11.2017

CD - Adoptată
pe 27.06.2017
S - Adoptată pe
25.09.2017

S - Adoptată pe
20.02.2017

CD - Adoptată
pe 04.10.2017

Legea
nr. 200/2017

Legea
nr. 204/2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.

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

28

29

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
PLx
171/2017 pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe
nerambursabile. (poz. I-b-3)
L
34/2017

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile
PLx
aferente
Mecanismului
financiar
Spaţiul
233/2017
Economic European 2014-2021 şi Mecanismul
financiar norvegian 2014-2021. (poz. I-b-4)
L
118/2017

30

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

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

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al
Parlamenului European şi al Consiliului din 4
PLx
iulie 2012 privind instrumentele financiare
295/2017
derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi
registrele
centrale de tranzacţii. (poz. I-a-2)
L
174/2017

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, până la data de 1 mai 2017,
ca urmare a neadoptării actului normativ prevăzut la art.3 alin.(2)
din respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura
organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate.

Modificarea 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 20142021, 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.

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).

S - Adoptată pe
03.04.2017

CD - Adoptată
pe 04.10.2017

S - Adoptată pe
12.06.2017

CD - Adoptată
pe 04.10.2017

S - Adoptată pe
18.09.2017

CD - Adoptată
pe 11.10.2017

Legea
nr. 205/2017

Legea
nr. 206/2017

Legea
nr. 210/2017

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

3

L
617/2011

PLx
203/2013
L
241/2013

Obiectul de reglementare

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

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 Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului
anul 2010.
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general de
(poz. I-c-2)
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

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.

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

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

Observații

CD +S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD + BUG
S

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

2011.

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

CD +S
BUG CD + BUG
S

Nr.
crt

5

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

PLx
413/2013

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

L
546/2013

Obiectul de reglementare

Stadiul

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

Observații

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

PLx
411/2014

7

L
568/2014

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

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

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

CD +S
BUG CD + BUG
S

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 Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor de Raport depus pe data
general al datoriei publice aferente anului 2013. audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, de de 24.03.2015;
CD + S
administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi urmează să intre pe
(poz. I-c-7)
BUG CD + BUG
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S

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

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.

ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2013.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 şi contul general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 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.

OZ

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

S

CD + S
BUG CD + BUG
S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr. înreg.

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

(poz. I-c-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

PLx
191/2017

10

L
112/2017

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

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.

CD +S
BUG CD + BUG S

CD +S
BUG CD + BUG S

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017
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Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
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14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 10 noiembrie 2017 )
I. În perioada 6 – 10 noiembrie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 56 avize.
Cele 25 rapoarte depuse sunt:
17
 rapoarte de adoptare
8
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:
3
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:
3
 ordonanţe ale Guvernului:
17
 proiecte de legi şi propuneri legislative:
2
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 439 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 62 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 53 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 658 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

508



rapoarte suplimentare

101



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

49

TOTAL

658

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 6 - 10 noiembrie 2017
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.354/2017

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(567/R din 08.11.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

06.11.2017

Raport de adoptare
(47/RC din 06.11.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

05.09.2017

Raport de adoptare
(566/R din 08.11.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare
(572/R din 09.11.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernlui nr.22/2007
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă

RAPORT COMUN cu privire la audierea candidaților pentru funcția
de consilier de conturi la Curtea de Conturi a României

1

2

3

Denumirea proiectului

PLx.158/2017

PLx.329/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru
muncă și juridică
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
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială
europeană " în perioada 2014-2020 – raport comun cu comisia pentru
administrație

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.353/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2017
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor
termene

Guvern
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de adoptare
(565/R din 08.11.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

7 parlam.
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(558/R din 07.11.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum
şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia
pentru mediu

Guvern
adoptat de
Senat

29.08.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(353/RS din
07.11.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului –
raport comun cu comisia juridică

Guvern

31.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(569/R din 08.11.2017)

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din
România

17 parlam.
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(570/R din 08.11.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.315/2017

PLx.172/2017

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx338/2017

PLx.405/2017

3

PLx.408/2017

1 parlam.
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(571/R din 08.11.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

31.10.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(443/RS din
07.11.2017)

24.10.2017

Raport de adoptare
(572/R din 09.11.2017)

Guvern
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare
(573/R din 09.11.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum
şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia
pentru agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

19.09.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(353/RS din
07.11.2017)

Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii şi
teatrului idiş

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.209/2016

PLx.329/2017

PLx.347/2017

Denumirea proiectului

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind
19 parlam.
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
respinsă
obiective de interes national, judeţean şi local – raport comun cu
de Senat
comisia juridică
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2015
Guvern
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a
adoptat de
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială
Senat
europeană " în perioada 2014-2020 – raport comun cu comisia pentru
buget
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017
privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală

VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
Nr.
crt.

1

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.172/2017

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

1

2

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru
buget și juridică

Guvern
adoptat de
Senat

06.07.2017

Raport de adoptare
(566/R din 08.11.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat

89 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(583/RS1 din
08.11.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii
de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al
statului roman – raport comun cu comisia pentru apărare

Guvern
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de adoptare
(556/R din 06.11.2017)

PLx.372/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002
privind calitatea apei potabile

Guvern
respins de
Senat

01.11.2017

Raport de respingere
(557/R din 06.11.2017)

PLx.384/2017

Proiect de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor
de religie mozaică decedate

1 parlam.
adoptat de
Senat

07.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(568/R din 08.11.2017)

PLx.158/2017

Plx.486/2015

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.351/2017

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.291/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei
63 parlam.
naţionale nr.1/2011

Data
dezbaterii

Observaţii

07.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(564/R din 07.11.2017)

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

2

3

4

5

6

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.105/2014

Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din
Codul de procedură penală

22 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(114/RS din
03.11.2017)

Plx.144/2015

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(515/RS din
03.11.2017)

Plx.104/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.587 din
Codul de Procedură Penală

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(540/R din 03.11.2017)

Plx.558/2015

Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1
iulie 2010 privind Codul de procedură penală

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(541/R din 03.11.2017)

Plx.8/2016

Propunere legislativă pentru modificarea art.218 şi 219 din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(542/R din 03.11.2017)

Plx.154/2016

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

30 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(543/R din 03.11.2017)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Plx.153/2016

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

27 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(544/R din 03.11.2017)

PLx.537/2016

Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010
privind Codul de procedură civilă

56 parlam.
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(545/R din 03.11.2017)

Plx.276/2016

Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009
privind Codul Penal

35 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(546/R din 03.11.2017)

PLx.587/2014

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal

4 parlam.
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(547/R din 03.11.2017)

Plx.214/2015

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(548/R din 03.11.2017)

PLx.359/2015

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

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(549/R din 03.11.2017)

Plx.136/2016

Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1
iulie 2010 privind Codul de procedură penală

28 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(550/R din 03.11.2017)

Plx.789/2015

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(551/R din 03.11.2017)

Plx.256/2017

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind
39 parlam.
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

31.10.2017

Raport de respingere
(552/R din 03.11.2017)

Plx.217/2015

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

1 parlam.
respinsă
de Senat

31.10.2017

Raport de respingere
(553/R din 03.11.2017)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Plx.898/2015

PLx.152/2017

Plx.209/2016

Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal

1 parlam.
respinsă
de Senat

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Guvern
Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii adoptat de
Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a
Senat
Liberului Schimb – raport comun cu comisia pentru politică externă
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind
19 parlam.
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor
respinsă
obiective de interes national, judeţean şi local – raport comun cu
de Senat
comisia pentru administrație

31.10.2017

31.10.2017

06.11.2017

Raport de respingere
(554/R din 03.11.2017)
Raport de adoptare a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(555/R din 06.11.2017)
Raport de adoptare cu
amendamente
(443/RS din
07.11.2017)

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

1 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(559/R din 07.11.2017)

Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare

1 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(560/R din 07.11.2017)

Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul
Penal cu infracţiunea "Înşelăciunea privind date sau caracteristici ale
vehiculelor"

9 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(561/R din 07.11.2017)

PLx.65/2017

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal

1 parlam.
adoptat de
Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(562/R din 07.11.2017)

Plx.392/2015

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

38 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(563/R din 07.11.2017)

Plx.505/2010

Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de
geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România

12 parlam.
respinsă
de Senat

06.11.2017

Raport de respingere
(623/RS din
07.11.2017)

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi

Guvern
adoptat de
Senat

18.09.2017

Raport de adoptare
(566/R din 08.11.2017)

Plx.218/2015

Plx.587/2015

Plx.239/2016

PLx.158/2017

unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru
muncă și buget
27

PLx338/2017

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului –
raport comun cu comisia pentru drepturile omului

Guvern

06.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(569/R din 08.11.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

01.11.2017

Raport de adoptare
(556/R din 06.11.2017)

06.11.2017

Raport de adoptare
(46/RC din 06.11.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

31.10.2017

Raport de adoptare a
cererii de
reexaminare cu
amendamente
(555/R din 06.11.2017)

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.351/2017

2

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii
de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al
statului roman – raport comun cu comisia pentru sănătate
RAPORT COMUN asupra Scrisorii Președintelui României pentru
aprobarea de către Parlament a participării Ministerului Afacerilor
Interne cu personal specializat în domeniul instruirii și pregătirii
forțelor irakiene de poliție, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliției
Internaționale anti – ISIL/Daesh, condusă de SUA

XIII. Comisia pentru politică externă
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

PLx.152/2017

Reexaminare - 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 – raport comun cu comisia juridică

Iniţiator
Guvern
adoptat de
Senat
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
Toate măsurile PSD-ALDE sunt îndreptate numai împotriva agenților economici onești!
Actul normativ pe care Guvernul se încăpăţânează să-l aprobe, reprezintă o înşelătorie extraordinară care se
pune in aplicare începând cu 1 ianuarie 2018!
Solicit Guvernului PSD-ALDE să abandoneze proiectul de modificare a Codului fiscal, pentru că măsurile
fiscale anunţate vor genera tensiuni sociale şi efecte economice greu de redresat!
O ţară întreagă îi cere Guvernului să renunţe la măsurile nocive anunţate.
Este sfidător modul în care Liviu Dragnea şi Mihai Tudose susţin contrariul a ceea ce o ţară întreagă vede cât
se poate de clar. Transferul contribuţiilor sociale în sarcina angajatului nu reprezintă decât iluzia că fiscalitatea pe
muncă va scădea. Nimeni nu poate furniza nici o garanţie că toate sumele nete încasate de angajaţi, începând cu luna
ianuarie a anului următor nu vor fi mai mici!
Cu siguranţă vor scădea salariile unor categorii de angajaţi care astăzi încă beneficiază de anumite facilităţi
fiscale. Mă refer la angajaţii din sectorul IT şi la cei din domeniul cercetare-dezvoltare. În cazul acestora, scăderile
sunt certe. Aşadar, PSD-ALDE loveşte fără milă exact în domeniile cele mai dinamice din economia României, în
sectoarele cele mai competitive şi care aduc în ţară, anual, sute de milioane de euro sub formă de investiţii. Toată
această nebunie fiscală este rezultatul unei alte înşelătorii a PSD – Legea salarizării din sectorul public. Primul care a
recunoscut acest lucru este chiar Liviu Dragnea, care a anunţat că fără transferul de contribuţii nu se poate
implementa legea salarizării în anul 2018?
În campania electorală nu a spus aşa ceva atunci când promitea salarii fără limită! Nu ne mai trebuie alte
demonstraţii suplimentare că întreg programul de guvernare al PSD-ALDE a fost cea mai mare farsă din istoria
democraţiei româneşti.
După ce au abandonat parţial şi nu nedefinitiv năstruşnicia cu Split TVA, și datorită reacției prompte a PNL,
PSD-ALDE mai dă o lovitură antreprenorilor oneşti! Le bagă pe gât celor peste 450.000 de IMM plata impozitului pe
cifra de afaceri, indiferent dacă acestea înregistrează profit sau nu, precum şi o nouă taxă pe tot fondul de salarii de
2,25% denumită chiar caraghios – contribuţie asiguratorie pentru muncă.
Se vede de departe că Liviu Dragnea şi Mihai Tudose au lucrat toată viaţa la stat, că nu înţeleg cum
funcţionează economia şi că afacerile pe care le deţin şi le conduc prin interpuşi nu au nicio legătură cu regulile
economiei libere, pentru că sunt conectate şi prosperă direct din bugetul public. Numai astfel de oameni s-ar fi gândit
să introducă impozit pe pierdere! Habar nu au despre ceea ce se întâmplă în economia reală și că unii agenți
economici își duc viața de pe o zi pe alta, numai ca să păstreze angajații și să plătească impozite la stat.
Cât privește evaziunea fiscală – nu am văzut nici o măsură de combatere a acesteia. Toate măsurile PSDALDE sunt îndreptate numai împotriva agenților economici onești!
Liviu Dragnea şi Mihai Tudose compromit cu bună ştiinţă unul dintre cele mai favorabile momente
economice, când capitalul autohton ar fi trebuit să fie sprijinit puternic de către Guvern ca să se consolideze şi să
devină mai competitiv.
A trecut doar un an de când au câştigat alegerile, un an însă de permanentă panică în economia şi societatea
românească!
Deputat
Raluca Turcan
***
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Parteneriatul public-privat în sănătate, va aduce o gură de oxigen!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Actualul sistem de organizare, funcţionare şi finanţare a principalelor servicii publice s-a demonstrat pe
deplin incapabil să satisfacă exigenţele contribuabililor români. De la educaţie, la sănătate, de la utilităţi publice la
marile lucrări de infrastructură, progresele înregistrate în aproape douăzecișiopt de ani nu au avut efectele scontate.
Ci dimpotrivă.
Parteneriatul public-privat s-a consolidat la nivel internațional, în ultimii 50 de ani, ca un instrument de
cooperare între mediul public și cel privat, însă la noi se mai așteaptă puțin.
Chiar dacă a fost adoptată anul trecut legea 233 , după principiul „niciodată nu-i prea târziu”, lege care
consacră principiile parteneriatului public-privat, se pare că actuala coaliție de guvernare a pus în dezbatere o altă
inițiativă în acest sens, pe care nu o vor aproba în Parlament, ci printr-o ordonață de urgență, după spusele domnului
Dragnea, în perioada imediat următoare. Mediul de afaceri o așteaptă cu interes.
Dintre toate domeniile în care viitoarea lege le va acţiona, sperăm cu toţii într-un mod favorabil, vă reţin
atenţia asupra unui domeniu unde nici mai mult, nici mai puţin de 18 milioane de cereri se înregistrează anual –
sănătatea.
Graţie parteneriatului public-privat numeroşi agenţi economici de profil se pot angrena într-un mod viabil în
furnizarea de servicii de sănătate de o calitate superioară.
Pentru domeniul sănătăţii, numai vestea adoptării unei astfel de oportunităţi a deschis deja calea către
consolidarea învăţământului universitar de profil, ce se poate concretiza în înfiinţarea unor noi spitale universitare, în
noi centre de cercetare, în acordarea de salarii superioare pentru cadrele medicale performante şi în stopare migraţiei
medicilor şi asistentelor, migrație care parcă nu se mai oprește.
Stimaţi colegi. Sper din tot sufletul să se deschidă calea unei oportunităţi ce trebuie valorificate la maximum,
unei soluţii ce poate reface încrederea românilor în serviciile de sănătate din România, în capacitatea şi
profesionalismul personalului medical autohton.
Vă mulţumesc,
Deputat
Florin Stamatian
***
Elevii români, cocoşaţi de cărţile şi caietele care trebuie să le care
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Una dintre preocupările cele mai importante ale noastre ar trebui să fie copiii, iar sănătatea lor să fie cap de
listă atunci când vine vorba despre priorităţi. Nu cred că este cazul să vă reamintesc cât de importantă este sănătatea
celor mici. Din păcate, am ajuns să-i transformăm în adevăraţi cărăuşi şi să-i cocoşăm la propriu din cauza numărului
mare de caiete şi cărţi pe care trebuie să le care în fiecare zi la şcoală.
În literatura de specialitate, medicii recomandă ca greutatea genţii cu cărţi să nu depăşească 10 procente din
greutatea corporală a copilului dar acest procent nu este respectat. Cartea este grea la propriu pentru că elevii au ajuns
să care zilnic în spate ghiozdane care pot cântări şi peste 10 kilograme. Fiecare elev are în medie câte cinci ore pe zi
şi la fiecare materie, inclusiv la educaţie fizică, trebuie să care un manual. La fiecare materie se adaugă şi auxiliarele,
materialele pentru desen sau educaţie fizică, pacheţelul de acasă, sticla cu apă, astfel că ghiozdanul va creşte în
greutate. Teoretic un copil care cântăreşte 30 de kilograme ar trebui să care o geantă nu mai grea de 3 kilograme, dar
nu se ţine cont de această recomandare.
Majoritatea profesorilor insistă ca fiecare elev să aibă manualul la oră şi câte două caiete, unul pentru clasă
şi unul pentru teme, plus culegerile şi dicţionarele din care se fac exerciţiile suplimentare. Mi-au fost sesizate cazuri
în care elevul s-a ales cu puncte scăzute din notă tocmai pentru că nu avea manualul la clasă. Mai adăugaţi şi
„plimbările” pe care elevii le fac cu aceste genţi în spate de la un etaj la altul, de la un cabinet la altul sau chiar de la
un corp de clădire la altul.
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În aceste condiţii nici nu este de mirare că sunt tot mai frecvente cazurile în care cei mici ajung rapid la
deformări ale coloanei vertebrale. Statisticile arată un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri: 8 din 10 copii
şcolari din România au probleme medicale la coloana vertebrală.
Când apar astfel de probleme se recomandă sportul: înotul şi exerciţiile la sală dar nici de aceste recomandări
nu se ţine cont, fie din comoditatea părinților, fie din lipsa sălilor de sport de la şcoli.
Un alt pericol pentru coloana vertebrală îl reprezintă statul în faţa calculatorului timp de ore în şir sau, şi mai
rău, cocoşat peste un telefon. Nu vreau să mai vorbim de poziţia băncilor şi a birourilor. Cele înclinate au dispărut iar
cele drepte sunt contraindicate. Şi asta pentru că elevii au tendinţa să se aplece asupra ei, forţându-şi coloana vertebrală.
Stimaţi colegi,
Este datoria noastră să le oferim copiilor condiţii optime de dezvoltare pentru că numai în acest fel vom obţine
de la ei cele mai bune rezultate. Trebuie să luăm urgent măsuri pentru a nu-i cocoşa de la atâtea cărţi şi caiete. Da,
cartea este grea, dar trebuie să le uşurăm copiilor această greutate, măcar atâta cât stă în puterea noastră să facem acest
lucru.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
Poporul are întotdeauna dreptate!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Asistăm în ultimele zile la escaladarea unui nou val de nemulţumiri populare, supraalimentate de politica
incorectă a coaliţiei de la guvernare.
S-au împlinit, deja, 9 luni de la protestele masive declanşate la începutul lunii februarie împotriva aberaţiilor
controversatei OUG 13, dar perseverenţa cu care Guvernul PSD-ALDE sapă şi astăzi la temelia legilor justiţiei, doardoar se va reuşi subordonarea ei politică, dovedeşte că nu s-a învăţat nimic din experienţele trecute. Societatea civilă
a demonstrat că nu mai are răbdare să aştepte la nesfârşit reformarea clasei politice. Puterea sa de mobilizare a
crescut exponenţial în ultimii ani, reţelele de socializare fiind capabile să scoată în stradă zeci de mii de cetăţeni
nemulţumiţi în doar câteva ore. Nu este pentru prima dată când actuala putere încearcă marea cu degetul, testând
vigilenţa electoratului. Spre marea dezamăgire a guvernanţilor, aceste experimente s-au soldat cu răsunătoare eşecuri.
Râvna cu care Cabinetul Tudose trage în prezent sania revoluţiei fiscale pe uscat era demnă de o cauză mai
bună. Nici că se putea găsi un moment mai nepotrivit pentru schimbarea paradigmei colectării contribuţiilor sociale şi
bulversarea întregii economii naţionale.
Pe de altă parte, scadenţa majorărilor salariale virtuale se apropie cu repeziciune. Începutul anului viitor va
aduce angajaţilor români salarii brute mai mari cu 25%, în timp ce câştigurile lor nete vor rămâne, în cel mai bun caz,
neschimbate.
Acumularea frustrărilor majorităţii salariaţilor va dezgropa securea luptei sindicale, marile confederaţii
făcându-şi deja public calendarul protestelor de stradă.Nici patronatele nu vor rămâne cu mâinile în sân după ce vor
estima pagubele previzionate prin introducerea forţată a impozitului pe cifra de afaceri şi a taxei de solidaritate.
Aşa se face că România, ţara cu cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, riscă să devină
scena unor confruntări sociale fără precedent în ultimul sfert de veac.
Toată responsabilitatea va reveni, însă, coaliţiei de la guvernare, care nu vrea, sau nu are capacitatea să
înţeleagă, că poporul are întotdeauna dreptate.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Mediul privat – subminat constant de către Guvernul Tudose
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
În condițiile în care, în România, a fost adoptat un Cod Fiscal nou nouț, în urmă cu doar doi ani de zile, iar
acesta fusese agreat după îndelungi discuții cu toate părțile implicate, și anume sindicate, patronate și guvern, acum,
PSD-ALDE răstoarnă, fără scrupule, peste tot mediul privat - atât peste angajatori, cât și peste angajați -, un întreg
noian de noi modificări fiscale, fără ca impactul să fie studiat, calculat sau simulat așa cum ar fi trebuit și care riscă să
creeze tensiuni și dezechilibre majore mediului de afaceri.
Așa-zisa "revoluție fiscală" pe care are de gând să o impună cu forța Guvernul Tudose românilor, fără a avea
absolut deloc acordul celor implicați, nu reprezintă altceva decât un nou experiment eșuat încă din laborator, având în
vedere faptul că, de exemplu, numai în cazul teribilei invenții de trecere integrală a contribuțiilor de la angajator la
angajat, aceasta nu a mai fost testată nicăieri altundeva în lume!
În aceste zile, toți salariații din mediul privat se întreabă, disperați, ce se va întâmpla, în realitate, începând cu
1 ianuarie 2018, cu salariile lor?! De asemenea, toți agenții economici își pun îngrijorați nenumărate întrebări legate
de impactul pe care îl generează aceste inovații fiscale asupra bugetului de venituri și cheltuieli al firmelor lor.
Cum este posibil ca nici măcar Guvernul României să nu respecte legile în vigoare și să schimbe Codul
Fiscal de la o lună la alta, îngropând astfel orice minimă predictibilitate pentru cei în cauză?!
În contextul în care nu există nicio obligație legală pentru angajatori să crească salariul brut angajaților, odată
cu mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat este evident faptul că celor din urmă le vor scădea salariile
nete! Este logic faptul că toți angajatorii ar trebui ca de la 1 ianuarie 2018 să le crească tuturor angajaților salariile
brute. Dar cine poate obliga angajatorul să crească brutul?! Acest răspuns nu există în momentul de față!
Doamnelor și domnilor deputați,
Taxa de solidaritate, impozitarea cifrei de afaceri, plimbarea contribuțiilor de la unii la alții sau atacul asupra
Pilonului II de Pensii, nu sunt jucării aduse în dar de Moș Crăciun, ci toate acestea reprezintă un atac furibund al
PSD-ALDE la adresa celor care muncesc în mediul privat și care trag din răsputeri ca economia României să crească!
Oare guvernanții domnului Dragnea nu au aflat încă faptul că România se află într-o criză acută spre cronică
a forței de muncă?! Oare se vrea ca și cei care lucrează în mediul privat - și care au ales să lucreze totuși în
companiile din România și nu în străinătate -, să-și părăsească definitiv țara???
Mă întreb când o să vă treziți, domnilor Dragnea și Tudose, și când veți înceta, odată pentru totdeauna, să
subminați mediul privat și să-i mai forțați pe cei care asigură bunul mers al economiei românești să plătească integral
nota de plată a populismelor și nesăbuințelor dumneavoastră din campanii?!
Bogdan Huțucă
Deputat
***
Mediul de afaceri nu mai vrea aberații fiscale, domnule Tudose!
Domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Deși premierul Tudose susține că întreprinzătorii din mediul privat românesc sunt de acord cu modificările
Codului Fiscal pe care guvernul său le va implementa în perioada imediat următoare, PNL a avut consultări în acest
sens cu mai mulți reprezentanți ai acestora, care susțin exact contrariul! Cu alte cuvinte, oamenii de afaceri au
declarat chiar vehement că nu sunt de acord sub nicio formă cu aceste aberații fiscale, care nu vor aduce beneficii
reale nici angajatorilor, nici angajaților și, implicit, nici economiei! Toate aceste invenții fiscale, scrise pe picior, fără
studii de impact și consultări consistente și agreate cu toți cei interesați, invenții pe care cei din PSD-ALDE vor să le
implementeze pe repede înainte, nu vor face altceva decât să pună foarte multe firme pe butuci – vezi split TVA
pentru firmele aflate deja în insolvență – și să destabilizeze, în mod devastator, și piața muncii, odată cu scăderea
salariilor angajaților din mediul privat.
Mai mult decât atât, noua idee scoasă din jobenul de Halloween al premierului Tudose, și anume impozitarea
cifrei de afaceri în loc de impozitarea profitului, nu este considerată de către mediul privat „o măsură bună pentru
firme”, așa cum a fost ea prezentată de către PSD-ALDE, ci dimpotrivă, aceasta este considerată tot o măsură cu
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impact major negativ, deoarece cele mai multe dintre firmele din România au o cifră de afaceri de sub un milion de
Euro, adică peste 80% dintre acestea, iar un calcul elementar arată că toate companiile care au o marjă comercială
mai mică de 6,25, vor avea de plătit un impozit mai mare decât cel pe care îl plătesc azi, dacă se va aplica impozitul
de 1% pe cifra de afaceri.
Doamnelor și domnilor deputați,
PNL nu va susține și nu va vota, în niciun caz, pentru impozitarea cifrei de afaceri, ci propunerea noastră
concretă este ca acest impozit să fie unul opțional, iar firmele să poată opta, fie pentru impozit de 16% sau 10% - cât
va fi la momentul respectiv -, fie pentru impozitul de 1% pe cifra de afaceri.
În plus, dacă Guvernul Tudose va adopta ordonanța de urgență care va cuprinde toate aberațiile fiscale
anunțate până acum de către guvernanții PSD-ALDE, PNL va solicita Avocatului Poporului să sesizeze Curtea
Constituțională sub aspectul faptului că nu există în temei caracterul de urgență al acestei OUG.
De asemenea, ținând cont atât de solicitările sindicatelor, cât și ale mediului de afaceri, care cer Guvernului
Tudose oprirea acestor experimente fiscale destabilizatoare, fără a fi însă ascultați, PNL va continua, în perioada
următoare, consultările cu mediul de afaceri din toată țara, dar și cu reprezentanții angajaților, pentru a identifica
împreună soluții și pentru a pune la punct acțiuni de protest împotriva acestor măsuri fiscale nedorite, dacă nu va mai
exista altă cale de stopare a lor.
Robert Boroianu
Deputat
***
Poluarea, “ucigaşul tăcut” care face peste 350 de victime anual, doar în Iaşi.
Administraţia locală a PSD, pasivă la acest flagel
„Fac un apel la Primarul Municipiului Iaşi să trateze problema poluării din Iaşi, ucigaşul tăcut, într-un mod
responsabil.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în rapoartele sale, arată că 1 din 9 decese din lume este cauzat de
poluare. Acest lucru înseamnă, la nivel mondial, 6.5 mil. decese anual, adică 11% din totalitatea deceselor. Ceea ce
relevă că poluarea aerului este acum în lume cel mai mare risc de mediu la adresa sănătăţii umane. Agenţia
Internaţională pentru Cercetări asupra Cancerului (IARC), un organism specializat al Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (OMS), a inclus poluarea din aer în categoria factorilor cancerigeni. În România, organizaţiile de
specialitate se estimează 14.400 decese anual cauzate sau asociate cu poluarea aerului.
Potrivit datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică, în ultimii trei ani, mortalitatea determinată de boli
respiratorii, boli de inimă sau cancere, adică de efectele nocive ale poluării, este în creştere.
Dacă folosim metodologia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru evaluarea impactului poluării, conform
căreia 5% din totalul de cancere urmate de deces au legătură cu poluarea şi alte 3% din totalul de decese prin
afecţiuni ale aparatelor cardiovascular şi respirator au legătură, la fel, cu poluarea rezultă că, în ultimii trei ani,
în jur de 300 de decese prin cancer, 400 de decese determinate de boli cardiovasculare şi peste 60 de decese prin
boli ale aparatului respirator pot fi corelate cu poluarea. La nivel local, ucigaşul tăcut face peste 350 victime
anual, iar acest scenariu este unul optimist, bazat pe măsurătorile actuale. Există indicii relevante care arată că, de
faptul, nivelul poluării este mult mai mare decât cel indicat de staţiile de măsurare din Iaşi care, doar în acest an, au
relevat un număr de 142 depăşiri ale indicatorului PM10.
Fac apel la autorităţile locale şi centrale să trateze această problemă trateze într-o cheie responsabilă. Acest
flagel se combate cu soluţii serioase, nu cu „petarde” prin care arătăm cu degetul la posesorii de autoturisme secondhand. Faptul că în ultimii ani s-a construit haotic, fără un plan urbanistic coerent, faptul că avem un sistem al
traficului dezastruos, care creează ambuteiaje la orice oră din zi, faptul că nu sunt locuri de parcare amenajate în oraş,
iar maşinile transportă praful şi mizeria din pârloagele din cartiere în tot oraşul, faptul că nu avem un registru al
spaţiilor verzi finalizat, nu avem şosea de centură, transport public modern sau alternative la transportul motorizat, şi
mă refer la piste de biciclete, constituie motive temeinice pentru situaţia dezastruoasă în care ne aflăm. Aşadar,
soluţiile trebuie să fie un conglomerat de acţiuni, nu măsuri politicianiste prin care găsim vinovaţii în altă parte.
Deputat
Marius Bodea
***

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2017
Săptămâna 6– 10 noiembrie 2017

Gabriel Petrea, ministrul consultărilor publice inexistente
Aseară, în București și în multe orașe din țară, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și face auzită vocea.
Pentru ca Guvernul să țină cont și de argumentele lor. S-a ajuns aici deoarece acest Guvern cu tendințe autoritariste
ignoră pur și simplu semnalele care vin din societate. Nu umblați la contribuții! - Nu impuneți split TVA! - Nu
introduceți taxa de solidaritate! și așa mai departe.
Guvernul ignoră indivizii, asociațiile, reprezentații patronatelor, ai sindicatelor și specialiștii în fiscalitate. Ne
igonoră pe toți!
Acum, dacă lumea a ajuns să iasă în stradă, poate că este timpul să ne întrebăm DE CE MAI ESTE
NECESAR SĂ MENȚINEM ÎN FUNCȚIE UN MINISTRU AL CONSULTĂRILOR PUBLICE ȘI DIALOGULUI
SOCIAL, dacă Ministerul pe care-l conduce a eșuat în a-i asculta pe oameni și în a le prelua opiniile și argumentele?
Cum se poate ca dialogul social și consultările să eșueze, oamenii să iasă în stradă, iar ministrul Gabriel Petrea
să nu fie tras la răspundere?
Profit de această ocazie pentru a solicita conducerii coaliției guvernamentale să demareze o evaluare a
activității acestui ministru, întrucât reiese cu evidență faptul că instituția pe care o conduce nu și-a îndeplinit menirea
legală, și anume de a efectua consultări publice cu societatea civilă într-un cadru riguros și organizat.
De asemenea, îl invit pe domnul ministru Gabriel Petrea să prezinte public toate demersurile și consultările pe
care le-a organizat în ultimele 6 luni, pentru a vedea dacă agenda domniei sale coincide sau nu cu agenda publică și
dacă mai este sau nu cazul ca domnul Petrea să fie menținut în funcție.
Vă mulțumesc.
Deputat
Mara Mareș
***
Declaraţie politică
Avem un ministru al Muncii incompetent, care trebuie să plătească acum cu funcția țepele date românilor și
atitudinea sfidătoare cu care i-a tratat încă de la preluarea mandatului. Doamna Olguța Vasilescu una promite și alta
face - la fel ca mentorul Dragnea și colegii ei de la guvernare. Promisiunile privind salariile și pensiile sunt doar niște
baloane de săpun care au început deja să se spargă și, odată cu ele, dispare orice urmă de speranță a românilor în
viitorul mai sigur din punct de vedere financiar la care i-ați amăgit să viseze!
Acum 10-11 luni, milioane de bugetari au primit cu bucurie, de la partidul campion la minciună - PSD,
vestea că salariile lor urmau să crească în vara acestui an. Când vara a sosit, Executivul dădea din colț în colț să
explice că în doar câteva luni de guvernare ciopârțise, efectiv, Bugetul și nu mai rămăseseră bani de măriri. Situația
era una penibilă și foarte gravă, dar ministrul Olguța Vasilescu a ieșit la declarații de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat
și a anunțat că ** "toate salariile bugetarilor cresc cu 25% de la 1 ianuarie 2018".
Declarația arată un imens dispreț față de românii de bună-credință. Bugetarii nu doar că n-au primit măririle
atunci când sperau, dar tocmai au aflat de la ministrul Muncii că nici din ianuarie 2018 nu se vor bucura de întregul
procent de creștere salarială!
Ce este asta, doamnă ministru, dacă nu bătaie de joc?! Este înspăimântătoare ușurința cu care îi mințiți în față
pe români!
Vedem o mentalitate comunistă în nervozitatea cu care ministrul Muncii combate orice analiză economică ce
arată dezastrul care-i paște pe angajați și pe angajatori după adoptarea măsurilor fiscale ale coaliției PSD+ALDE.
**”M-am întâlnit cu lideri de sindicat, nu înțelegeau legea”, are tupeul să afirme doamna Vasilescu.
Acești lideri sindicali și mulți specialiști în domeniu au prezentat calcule simple din care reiese că salariile nete vor
scădea chiar și cu peste 10% dacă trec contribuțiile sociale în sarcina angajatului!
Dumneavoastră, doamnă ministru, știți bine că acest pericol este real, dar aveți obrăznicia de a-i mai minți
încă o dată pe români, oferindu-le asigurări otrăvite și nefondate! Mai mult, aveți cutezanța să vă prefaceți că nu
înţelegeți - citez: ”de unde atâta isterie”, am încheiat citatul - privind efectele acestei măsuri pesediste.
Doamnă ministru, niciun angajator nu garantează că va împărți cu angajații câștigul rezultat din transferul
contribuțiilor! Niciun angajator nu promite că salariul net al angajațiilor va rămâne neschimbat! De aici vine
”isteria”!
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Am scăpat de comunism de 28 de ani, dar era cât pe-aici să vă vârâți coada-n mediul privat, să încălcați
principiul libertății contractuale și să-i obligați prin lege angajatori să majoreze leafa brută salariaților doar ca să vă
scape pe voi basma-curată.
Doamnă Lia Olguța Vasilescu, toate aceste măsuri disperate sunt toxice pentru România și nu fac decât să
reflecte incompetența, nepăsarea și o cunoaștere precară a legislației Muncii!
Doamnă ministru al Muncii, dacă un singur salariu net va scădea în ianuarie 2018, cu bruma de rușine care va mai rămas aveți OBLIGAȚIA de-a vă da DEMISIA!
Deputat
Tudorița Lungu
***
Justiția trebuie să rămână un domeniu unde echidistanța să fie regină!
Stimați colegi,
Cred că suntem cu toții de acord că legile sunt perfectibile şi sunt făcute pentru a fi respectate. Dacă există
printre noi colegi care nu sunt de acord cu acest lucru, atunci devine clar că viziunea dumnealor este contrară
obiectului de activitate al instituției simbol în care ne desfăşurăm activitate, Parlamentul României sau Casa Legilor!
De aceea orice intenții și acțiuni concrete de a asalta Justiția vor stârni nemulțumiri și vor determina acțiuni de
rezistență din partea celor care cred în lege. Nimeni nu spune că legile nu sunt perfectibile, dar a te folosi de acest
pretext ca să impui o serie de ticăloșii nu are justificare.
Pentru acest lucru mă simt dator să le reamintesc celor care se pretează la asemenea acțiuni că România are o
Constituție foarte clară:
ARTICOLUL 1
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în
spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
Din păcate, în ultimele luni cei din coaliția de guvernare au încercat să ocolească principiile expuse clar în
Constituția României. Au derulat acțiuni care duc la încălcarea principiului separației și echilibrului puterilor.
Justiția nu trebuie să fie controlată politic. Da, sunt de acord că nu trebuie permise abuzuri, dar asta nu
înseamnă că vom permite să se ajungă în punctul în care Justiția ar putea să fie coordonată de o singură persoană sau
de o grupare cu interese ascunse.
Partidul Național Liberal va folosi toate mijloacele democratice și legale, pentru ca PSD să nu subordoneze
Justiția unui control politic.
Stimați colegi de la Putere nu vă transformați în inamicii Justiției. Acest apel nu-l fac doar eu, de aici de la
tribuna Parlamentului, ci și zecile de mii de persoane care au ieșit în stradă să vă spună asta!
Vă mulţumesc!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
Viața fără ambrozie
Săptămâna trecută am avut surpriza plăcută de a fi abordată de o jurnalistă, care m-a rugat să mă implic într-o
campanie pe care a inițiat-o pentru a-mi susține proiectul Legii de combatere a ambroziei. Bine-nțeles că am răspuns
cu mare bucurie acestei invitații.
ZIUA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA AMBROZIEI - 1 noiembrie - este ziua în care mai multe persoane publice
au atras atenția asupra unui pericol colosal și au lansat Campania „Viața fără ambrozie”.
Jurnaliști, vedete TV, politicieni și artiști trag un semnal de alarmă privind necesitatea adoptării urgente a
Legii privind combaterea ambroziei. Ei au postat pe paginile lor de socializare mesaje de sustinere în lupta cu cea mai
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alergenă plantă din România. Aceasta produce 30.000 de semințe și peste 2 miliarde de grăuncioare de polen, care
produc forme severe de alergie, cu afectarea iremediabilă a sistemului imunitar.
Scopul campaniei a fost să atragă atenția publicului, asupra pericolelor la care se expun cei care intră în
contact cu această plantă, precum și urgentarea votului în Camera Deputaților pentru Legea privind eliminarea
ambroziei de pe terenuri lăsate în paragină, o lege așa cum au majoritatea țărilor civilizate ale lumii. Ca inițiator al
proiectului de lege, alături de alți colegi deputați, salut această inițiativă civilă de susținere a unei legi atât de
necesare pentru sănătatea populației. Legea a fost votată în unanimitate de Senat, și va ajunge cât de curând în
dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, și apoi la votul final.
Legea prevede obligativitatea tuturor proprietarilor de terenuri, private sau publice, de a și le curăța de
ambrozie, iar dacă nu se conformează, riscă amenzi cuprinse între 750 și 5000 de lei - în cazul persoanelor fizice - și
între 5000 și 20.000 de lei, în cazul celor juridice. Legea are și o componentă de informare a populației, pentru ca
aceasta să o recunoască și să se ferească de ea, să o stârpească. Legi similare există și în Germania, Austria, Elveția,
Italia, Franța, chiar si vecina Ungaria.
Tratamentul alergiei la ambrozie e special, costă mult, și nu e decontat de Casa de sănătate. Simptomele bolii
pot fi diferite și duc la afectarea parțială sau totală a capacității de muncă, la deteriorarea drastică a calității vieții. Cei
care dezvoltă astfel de alergii, riscă să facă astm bronșic ulterior.
Vă invit, dragi colegi, să votați Legea privind combaterea ambroziei!
Îmi exprim speranța că și Camera Deputaților va adopta acest proiect de lege, astfel încât în România, viața
fără ambrozie să devină o realitate, nu doar un vis.
Deputat
Florica Cherecheș
***
Ieşenii, luaţi ostatici în luptele interne ale PSD!
Stimați colegi,
Asistăm, de câteva săptămâni bune, la capturarea Iaşului şi a ieşenilor într-un fel de telenovelă, care are drept
catalizator chiar executivul României. Printr-o Hotărâre de guvern, adoptată la începutul lunii octombrie, s-au decis
fondurile pentru organizarea manifestărilor „Centenarul Marii Uniri“ la Iaşi, programate pentru perioada 23-24
noiembrie 2017. Printre acţiuni se regăsesc și câteva şedinţe festive ale executivului şi Parlamentului, ce se vor
desfășura în fosta Capitală de Război a României.
În mod curios, toate aceste acţiuni ar urma să fie derulate exclusiv prin intermediul Consiliului Judeţean Iaşi,
pentru că Primăria Municipiului Iași a fost exclusă din rândul organizatorilor. Însă, în paralel, Primăria nu se lasă mai
prejos, așa că și-a lansat propriul program, sub egida „Centenarului Marii Uniri“, fără a beneficia de suport
guvernamental.
Consider că este un comportament total inadecvat al Guvernului României de a face din Centenar obiectul
unui joc politic ieftin, care îi are drept actori pe actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, apropiat al conducerii
PSD, şi primarul Municipiului Iaşi, considerat „dizident“. În contextul unei sărbători atât de importante, care trebuie
să cinstească rolul Iaşului în construirea României moderne, pentru guvern ar trebui să constituie ultima grijă
persoanele care se află vremelnic la conducerea oraşului şi judeţului.
Iaşul merită sărbătorirea exemplară a Centenarului, asemenea întregii Românii! În al treisprezecelea ceas, vă
invit să respectaţi cetăţenii şi să nu-i mai luaţi ostatici în luptele interne ale PSD-ului!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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 Întrebări

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministerul Muncii și Justiției Sociale
Politici concrete care să vină în sprijinul femeilor din mediul rural
Stimată doamnă ministru,
Femeile din mediul rural pot să contribuie la dezvoltarea României prin asumarea de roluri multiple.
Capacitatea lor de a-şi dezvolta activitatea pe mai multe paliere are însă nevoie de sprijin concret. Guvernul omite
faptul că femeile din mediul rural îşi aduc aportul la dezvoltarea economiei rurale, susţin tradiţiile şi meşteşugurile
româneşti având un rol cheie în producţia de alimente.
Momentan, femeile din mediul rural reprezintă una dintre cele mai afectate părţi ale tranziţiei româneşti.
Uitându-ne în urmă şi evaluând cei 28 de ani care au trecut de la Revoluţia română, satul românesc şi implicit femeile
care locuiesc în mediul rural rămân în umbră.
Femeile din satul românesc au nevoie de acces la instruire profesională pentru ca să-şi poată asigura existenţa
prin muncă contractuală în mediul rural, de acces nediscriminat la servicii de îngrijire a sănătăţii, iar copiii acestora
au nevoie de şansa la educaţie. Lipsa oportunităţilor economice duce la marginalizarea acestora.
Din păcate, femeile din mediul rural au fost supuse de-a lungul timpului la o dublă neglijenţă. Pentru că sunt
femei şi pentru că trăiesc la sat, problemele specifice acestora nu au reprezentat niciodată o prioritate pentru nimeni.
În acest sens, vă rog doamnă ministru să îmi comunicați dacă aveți în vedere politici stabile care să vină în ajutorul
femeilor din mediul rural.
Menționez că solicit răspuns în scris.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
Adresată doamnei ministru Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
Aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor
Doamnă ministru,
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor trebuia finalizat până la sfârşitul lunii decembrie 2016 - acest
lucru constituind o condiţionalitate ex-ante -, altminteri România riscând amenzi în cuantum foarte mare. Ministerul
Mediului, prin Direcţia Generală Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe Periculoase în calitate de titular al PNGD
şi al Planului Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor, a publicat, la secţiunea Transparenţă decizională, în data
de 27.04.2017, prima versiune a Planului. La începutul lunii noiembrie a.c. s-a publicat şi cea de-a cincea versiune a
PNGD.
Ţinând cont de cele expuse, vă întreb, doamnă ministru, când va fi aprobat Planul Naţional de Gestionare a
Deşeurilor?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Tudorița Lungu
***
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Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului
domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene
Situaţia deşeurilor din judeţul Bacău
Doamnă/domnule ministru,
Începând cu data de 1 noiembrie a.c., judeţul Bacău riscă să se confrunte cu o gravă problemă de mediu,
rezultată dintr-o foarte încurcată chestiune administrativ-financiară. Mai precis, din cauza datoriilor de aproximativ 1
milion de euro, Romprest ameninţă, pentru a doua oară, cu rezilierea contractului încheiat cu ADIS (Asociaţia de
Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău), asociaţie prin care se derulează proiectul - Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor (SIMD) - finanţat din fonduri europene, guvernamentale şi de la Consiliul Judeţean
Bacău, în valoare de 168 milioane lei.
Deşi au fost notificate instituţiile implicate în derulare contractului: Prefectura Bacău, Garda de Mediu,
Direcţia de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean Bacău, inclusiv UAT-urile, nu s-a găsit nicio rezolvare acestei
situaţii, cu atât mai mult cu cât oraşele Moineşti şi Dărmăneşti, cu restanţe de peste 2,8 milioane de lei, contestă în
instanţă datoriile. Riscul eşecului proiectului de management este mare, şi el ar atrage după sine o situaţie cu adevărat
gravă: pierderea a zeci de milioane de euro, punerea în pericol a sănătăţii populaţiei şi serioase probleme de mediu.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă întreb, doamnă/domnule ministru, care este poziţia ministerului pe
care îl conduceţi faţă de această gravă problemă a judeţului Bacău?
Solicit răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Tudorița Lungu
***
Adresată domnului Ionuţ Mișa, ministrul Finanţelor Publice
Deficit excesiv
Stimate domnule ministru,
În data de 24 octombrie a.c. Comisia Europeană a făcut publică analiza realizată de Eurostat cu privire la
deficitul înregistrat la nivelul Statelor Membre UE.
Potrivit documentului, în al II-lea trimestru al lui 2017, România a înregistrat un deficit de 4,1%, cel mai
mare din Uniunea Europeană.
Având în vedere că TFUE prevede că în astfel de cazuri, UE poate declanşa procedura de deficit excesiv, vă
rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi care sunt măsurile fiscal – bugetare avute în vedere pentru corijarea acestei
situaţii? Solicit răspuns scris.
Cu deosebită considerație,
Deputat
Răzvan Sorin Prișcă
***
Adresată domnului Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Implementarea Start-Up Nation, periclitată de lipsa de personal la nivelul AIPPIMM
Stimate domnule ministru,
Legea de aprobare a Ordonanței de urgență 10/2017, prin care s-a instituit programul Start-Up Nation
prevede că „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020
Programul pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up
Nation – Romania”.
Dincolo de această prevedere expresă a legii, care instituie schema de minimis după un calendar anual,
domnul Adrian Panait, directorul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, a susţinut în spaţiul public
faptul că abia la începutul anului 2018 va fi luată o decizie privind continuitatea Start-Up Nation România. Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2017
Săptămâna 6– 10 noiembrie 2017
decât atât, dumnealui consideră că programul este unul de succes, dar atrage atenţia că există un blocaj în privința
acoperirii schemei de personal din nou-înființatele filiale ale Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM).
Având în vedere cele descrise anterior, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Este pusă în pericol implementarea Start-Up Nation România, ediţia 2017, din cauza lipsei de
personal de la nivelul filialelor AIPPIMM?
 Pot fi oferite garanţii că programul Start-Up Nation va continua şi în 2018?
 Ce soluții aveți pentru deblocarea angajărilor de personal, astfel încât filialele teritoriale ale
AIPPIMM să funcționeze normal?
 Când veţi putea prezenta primele rezultate ale implementării programului Start-Up Nation?
Vă mulţumesc!
Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României
Aplicarea corespunzătoare a legislației în materia finanțărilor nerambursabile
pentru activități nonprofit de interes general
Domnule președinte,
La sfârșitul lunii mai a.c., Guvernul României a modificat prin ordonanță de urgență prevederile art. 181 din
Legea 69/2000, legea educației fizice și sportului, introducând obligația administrațiilor publice locale de a respecta
prevederile legislației naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat pentru finanțarea din bugetul local a
programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale,
constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă.
Având în vedere faptul că o mare parte din administrațiile locale acordă finanțări programelor sportive ale
cluburilor prin intermediul procedurii prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. În ce condiții poate fi considerat ajutor de stat, finanțarea programelor sportive de către
administrațiile locale în temeiul procedurii de selecție concurențială de proiecte prevăzută de Legea 350/2005?
2. În ce măsură afectează finanțarea programelor cluburilor sportive, schimburile comerciale dintre
statele membre ale Uniunii Europene, astfel încât această finanțare să fie considerată ajutor de stat, așa cum este
definit de OUG 77/2017 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenței nr. 21/1996?
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată doamnei Adriana Doina Pană, ministrul Apelor şi Pădurilor
Tăierile ilegale din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului
Doamnă ministru,
La începutul lunii noiembrie a.c., organizaţiile de mediu au semnalat tăierea ilegală a cel puţin 50 ha pădure
din Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului. Din mediatizarea acestei situaţii a reieşit faptul că „nu se pot controla
defrişările pentru că nu există plan de management” al parcului naţional în cauză.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care au fost constatările organelor de control din subordinea/coordonarea dvs. în cazul menţionat
mai sus?
2. S-au aplicat sancţiuni în acest caz? Dacă da, care au fost acestea?

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 31 - 2017
Săptămâna 6– 10 noiembrie 2017
3. Ce măsuri întreprindeţi pentru ca astfel de situaţii să nu mai fie posibile?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată doamnei Graţiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului
Carta albă privind economia ecologică
Doamnă viceprim-ministru,
Raportul de ţară privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE, elaborat la începutul
anului 2017 de către Comisia Europeană, menţionează că, în România, economia este în medie cu 40% mai puţin
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor decât la nivelul UE. Totodată la consultările din 3 noiembrie
2017, care au fost organizate la Guvern pe tema eficientizării sistemului de management al deşeurilor reciclabile aţi
vorbit despre „importanţa trecerii României de la o economie liniară la o economie circulară”.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este stadiul elaborării „cartei albe privind economia ecologică”, despre care se vorbeşte în
Raportul amintit mai sus?
2. Ce măsuri concrete aveţi în vedere pentru trecerea de la o economie liniară la o economie circulară?
Vă mulțumesc.
Deputat
Glad Varga
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarație politică
Declarație politică
Bună dimineaţa!
Domnule preşedinte,
Europa sprijină autonomia!
Comunitatea maghiară din România nu cere mai mult decât ceea ce se cuvine tuturor naţiunilor europene.
Acele persoane şi instituţii care susţin că Ţinutul Secuiesc nu există sunt conduse din umbră sau sunt conduse
de ură faţă de maghiari şi secui. Acestor persoane şi instituţii le transmit să pună mâna pe carte şi să înveţe istoria
proprie. Secuii au luptat pentru apărarea creştinismului de partea lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare, fiind
recunoscuţi de aceştia.
Europa sprijină autonomia! - este cel mai important mesaj transmis de comunitatea Europeană după
evenimentele din Catalonia. Nu dorim modificarea graniţelor, noi dorim doar autonomie teritorială a Ținutului
Secuiesc în interiorul statului Român. Asta aşteptăm de 99 de ani în România!
Ţinutul Secuiesc a existat, există şi va exista!
Autonomie pentru Ţinutul Secuiesc, libertate pentru secui!
Aceste ultime cuvinte, în spiritul multilingvismului, o să le rostesc şi în limba mea maternă.
Székelyföld volt, van és lesz!
Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
Deputat
Kulcsár-Terza József
***
 Întrebări
Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene
domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice
Datoriile unităților administrativ-teritoriale cu număr de locuitori sub 50.000
Pentru localitățile cu numărul de locuitori situat sub pragul de 50.000 (orașe și comune), Vă rog să îmi
furnizați informații legate de datoriile acestora, inclusiv creditele rambursabile contractate în vederea suportării coteipărți aferente derulării proiectelor cu finanțare europeană, potrivit modelului de tabel anexat, defalcat pe județe.
Menționez că datele îmi sunt necesare fundamentării unei propuneri legislative, ca parte a atribuțiilor de
membru al Legislativului.
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Szabó Ödön
***
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Adresată domnului Sorin Grindeanu, președintele Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM)
Sistemul de avertizare a populației înaintea situaţiilor de risc major - "Sistem Alert"
Vă supun atenției o problemă cu care se confruntă locuitorii mai multor localităţi din judeţul Mureş, şi anume
faptul că în aceste zone nu există semnal la telefonul mobil. Salutăm ideea autorităţilor de a introduce sistemul de
alertă prin SMS, pe care o consider binevenită, dar mă întreb, totuși, ce se întâmplă cu oamenii din zonele fără
semnal de telefonie mobilă și, implicit, fără telefon mobil?
Sistemul de alertă ce urmează a fi implementat va permite transmiterea simultană a unui mesaj către toţi
utilizatorii de telefoane mobile. Dar, în aceste zone în care nu există semnal, oamenii nu-și achiziționează telefon
mobil, iar dacă nu au telefon mobil, sistemul nu poate fi implementat.
Lipsa acoperirii cu semnal de telefonie mobilă înseamnă și o defavorizare a comunei, a localității respective
prin simplul fapt că învestitorii financiari o să evite aceste zone, lipsa posibilităților de comunicare însemnând și
posibilitatea depunctării la unele cereri de finanțare din alte domenii.
Pentru a argumenta cele prezentate mai sus anexez tabelul localităților din județul Mureș în care nu există
semnal de telefonie mobilă, date obținute prin chestionar electronic. Este îngrijorător faptul că, pe hărțile furnizorilor
de servicii de telefonie, unele zone apar a fi acoperite. Totodată, lipsa acoperirii ridică și probleme de protecție a
consumatorilor.
Întrebări:
1. Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile care vor fi întreprinse pentru ca problema zonelor fără semnal
din judeţul Mureș să fie rezolvată?
2. Care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru a rezolva la nivel naţional problema zonelor fără
acoperire şi în cât timp consideraţi că va fi rezolvată această problemă?
Solicit răspuns în scris, punctual pe fiecare întrebare, în termen de 15 zile, conform art. 170, Capitolul III din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Anexa.
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Denumire localități fără semnal de telefonie din Județul Mureș
Valea Carelor din satul Toaca - comuna Hodac
Satul Dubiștea de Pădure - comuna Hodac
Satul Arșița - comuna Hodac
Satul Uricea - comuna Hodac
Satul Bicașu - comuna Hodac
Satul Mirigioaia - comuna Hodac
Satul Cipăieni – comuna Sânger
Satul Avrămești - orașul Luduș - acoperire parțială
Satul Andreneasa - comuna Răstolița
Satul Sălard - comuna Lunca Bradului
Comuna Lunca Bradului
Satul Valea Izvoarelor - comuna Sânpaul
Satul Bezid - oraș Sângeorgiu de Pădure
Satul Viforoasa - comuna Fântânele
Satul Sâmbriaș – comuna Hodoșa
Satul Cinta - comuna Crăciunești
Satul Jacodu - comuna Vețca
Satul Bedeni - comuna Gălești
Satul Roua - comuna Fântânele
Satul Gruișor - comuna Acățari
Satul Porumbeni - comuna Ceaușu de Câmpie
Ozd - comuna Bichiș
Satul Petrilaca de Mureș - comuna Gornești
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Satul Teleac - comuna Gornești
Satul Săbed – comuna Ceaușu de Câmpie – acoperire parțială
Comuna Corunca - acoperire parțială
Satul Bozed - comuna Ceuașu de Câmpie - acoperire parțială
Satul Vadu - comuna Vărgata
Satul Săcăreni - comuna Ernei
Satul Maiad - comuna Gălești
Comuna Mădăraș
Satul Păingeni – comuna Glodeni - acoperire parțială
Satul Păcureni – comuna Glodeni
Satul Tirimioara - comuna Crăciunești
Satul Toldal - comuna Voivodeni
Satul Ivănești - comuna Livezeni
Satul Sănișor – comuna Livezeni
Satul Lăureni - orașul Miercurea Nirajului
Satul Vălureni - comuna Cristești
Satul Cotuș - comuna Sângeorgiu de Mureș
Satul Tofalău - comuna Sângeorgiu de Mureș
Satul Călușeri – comuna Ernei
Satul Isla – comuna Hodoșa
Satul Icland - comuna Ernei
Satul Merișor – comuna Glodeni
Satul Petea – comuna Band
Satul Moisa – comuna Glodeni
Satul Lăureni – oraș Miercurea Nirajului
Comuna Nadeș – acoperire parțială
Deputat
Dr. Vass Levente
***

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne
Sistemul de avertizare a populației înaintea situaţiilor de risc major - "Sistem Alert"
Vă supun atenției o problemă cu care se confruntă locuitorii mai multor localităţi din judeţul Mureş, şi anume
faptul că în aceste zone nu există semnal la telefonul mobil. Salutăm ideea autorităţilor de a introduce sistemul de
alertă prin SMS, pe care o consider binevenită, dar mă întreb, totuși, ce se întâmplă cu oamenii din zonele fără
semnal de telefonie mobilă și, implicit, fără telefon mobil?
Sistemul de alertă ce urmează a fi implementat va permite transmiterea simultană a unui mesaj către toţi
utilizatorii de telefoane mobile. Dar, în aceste zone în care nu există semnal, oamenii nu-și achiziționează telefon
mobil, iar dacă nu au telefon mobil, sistemul nu poate fi implementat.
Posibilitatea accesului nelimitat la semnal de telefonie și date pe tot teritoriul țării poate fi considerată și o
chestiune de siguranță națională.
Anexez tabelul localităților din județul Mureș în care nu există semnal de telefonie mobilă, date obținute prin
chestionar electronic. Este îngrijorător faptul că, pe hărțile furnizorilor de servicii de telefonie, unele zone apar a fi
acoperite.
Întrebări:
1. Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile care vor fi întreprinse pentru ca problema zonelor fără semnal
din judeţul Mureș să fie rezolvată?
2. Care sunt măsurile pe care le veți întreprinde pentru a rezolva la nivel naţional problema zonelor fără
acoperire şi în cât timp consideraţi că va fi rezolvată această problemă.
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Solicit răspuns în scris, punctual pe fiecare întrebare, în termen de 15 zile, conform art. 170, Capitolul III din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Deputat
Dr. Vass Levente
***
Adresată: domnului Lucian Şova ministrul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale
Sistemul de avertizare a populației înaintea situațiilor de risc major - "Sistem Alert"
Vă supun atenției o problemă cu care se confruntă locuitorii mai multor localităţi din judeţul Mureş, şi anume
faptul că în aceste zone nu există semnal la telefonul mobil. Salutăm ideea autorităţilor de a introduce sistemul de
alertă prin SMS, pe care o consider binevenită, dar mă întreb, totuși, ce se întâmplă cu oamenii din zonele fără
semnal de telefonie mobilă și, implicit, fără telefon mobil?
Sistemul de alertă ce urmează a fi implementat va permite transmiterea simultană a unui mesaj către toţi
utilizatorii de telefoane mobile. Dar, în aceste zone în care nu există semnal, oamenii nu-și achiziționează telefon
mobil, iar dacă nu au telefon mobil, sistemul nu poate fi implementat.
Lipsa acoperirii cu semnal de telefonie mobilă înseamnă și o defavorizare a comunei, a localității respective
prin simplul fapt că investitorii financiari o să evite aceste zone, lipsa posibilităților de comunicare însemnând și
posibilitatea depunctării la unele cereri de finanțare din alte domenii.
Pentru a motiva problema expusă, anexez tabelul localităților din județul Mureș în care nu există semnal de
telefonie mobilă, date obținute prin chestionar electronic. Este îngrijorător faptul că pe hărțile furnizorilor de servicii
de telefonie mobilă, unele zone apar a fi acoperite. Fără o strategie și voință politică clară, furnizorii de servicii de
telefonie nu vor fi constrânși să dezvolte și să mărească aria de acoperire, nici măcar în raza localităților.
Întrebări:
1. Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile care vor fi intreprinse pentru ca problema zonelor fără semnal
din judeţul Mureș să fie rezolvată?
2. Care sunt măsurile pe care le veţi intreprinde pentru a rezolva la nivel naţional problema zonelor fără
acoperire şi în cât timp consideraţi că va fi rezolvată această problemă?
Solicit răspuns în scris, punctual pe fiecare întrebare, în termen de 15 zile, conform art. 170, Capitolul III din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Deputat
Dr. Vass Levente
***
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Grupul parlamentar al Alianței
Liberalilor și Democraților
 Declarație politică
Imigraţia arabă – temă de referendum.
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Zilele trecute, aproape toate posturile TV de ştiri, în presa scrisă şi pe posturile radio din România, precum şi
în spaţiul on-line, în afara problemelor cotidiene privind măsurile guvernamentale referitoare la creşterea salariilor în
sectorul bugetar, sau a pensiilor, a ştirilor alarmante privind evoluţia fenomenelor meteo, a atacurilor armate de tip
terorist, a multor accidente de circulaţie soldate cu victime, etc., a reapărut în forţă tema valului de imigranţi sau
refugiaţi din ţările arabe (Siria, Irak, Libia sau Afganistan).
Sunt binecunoscute poziţiile publice ale Uniunii Europene, privind acest fenomen al exodului arab în Europa,
prin care au fost stabilite “cote” de imigranţi sau refugiaţi pe care ţările membre UE au obligaţia de a le găzdui pe
teritoriul naţional! După ce criterii au fost stabilite aceste “cote de imigranţi sau refugiaţi”, eliberate periodic de
Turcia (membră NATO, dar nemembră UE),nimeni nu ştie exact, doar am reţinut aşa zisele negocieri purtate de
Preşedintele României. Îmi este foarte clar că suntem contemporani cu o adevărată “ciocnire a culturilor”, a
diferitelor moduri de viaţă, a diferitelor concepţii economice, a diferitelor religii – religia creştină şi religia
musulmană! Într-o declaraţie politică anterioară, depusă la Camera Deputaţilor, am atras atenţia asupra implicaţiilor
majore ale acestui fenomen, mai ales asupra riscului major al atentatelor, atacuri teroriste, pe care şi-l asumă
România.
Mai nou, un neica nimeni, numit Codru Vrabie, probabil o persoană aflată sub solda substanţială a
miliardarului George Soros, a avansat cifra de 1000000 de imigranţi pe care trebuie să-i absoarbă România, motivată
în principal de nevoia de forţă de muncă a economiei ţării noastre. De unde a rezultat această cifră, nu a înţeles
nimeni, iar în mod cel puţin bizar, televiziunea naţională a alocat spaţii generoase acestui personaj cu idei creţe din
creiere bolnave de interese personale.
Am ferma convingere că sus-numitul personaj îndeplineşte foarte bine toate condiţiile definite de
calificativul “coadă de topor”. Ştim cu toţii că poporul român este un popor conciliant, răbdător şi chiar ospitalier! Şi
dacă tot ni se recunosc aceste virtuţi sociale, nu credeţi că ar fi normal să consultăm poporul român asupra acestui
subiect delicat ce creează obligaţii mari României?! Să-l consultăm prin referendum asupra deciziei impuse României
de Uniunea Europeană, să-l întrebăm ce vrea şi ce nu vrea! Nu am apelat la procedura consultării populare nici în
problema aderării la Uniunea Europeană şi nici la NATO, şi nu toate au ieşit bine pentru poporul român, pentru că
evoluţia acestor evenimente şi decizii politice au creat mai multe obligaţii decât beneficii pentru naţiunea română.
Opinez că, în problema imigranţilor, mai ales a cotelor impuse de UE, este mare nevoie de consultarea
populară, adică de referendum! Până nu este prea târziu!
De ce ar fi nevoie de acest procedeu de consultare a populaţiei României, este uşor de înţeles! Vă mulţumesc,
Deputat
Constantin Avram
***
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 Întrebare
Adresată: domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene
Starea infrastructurii din Ocnele Mari
Domnule viceprim-ministru,
De mai multă vreme, autorităţile din Ocnele Mari şi conducerea judeţului Vâlcea fac eforturi disperate pentru
ca această localitate să-şi valorifice mai bine incredibilele resurse de care dispune şi să recâştige statutul de staţiune
balneară, care, cândva, i-a adus faima. Pentru asta, însă, oraşul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, iar
îmbunătăţirea stării infrastructurii este una dintre acestea. Din păcate, bugetul local şi cel judeţean, fiind foarte mici,
nu permit prea multe investiţii la Ocnele Mari. În schimb, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene ar avea forţa să ajute şi să determine o schimbare vizibilă în localitate. În ultimii ani, la
Ministerul Dezvoltării, s-au depus mai multe cereri de finanţare pentru modernizarea drumurilor din Ocnele Mari, dar
fără prea mare succes. Anul acesta, prin PNDL 2, pentru unitatea administrativ teritorială Ocnele Mari, s-au alocat
doar 1.750.000 lei, bani cu care ar urma să se reabiliteze câteva poduri, podeţe şi punţi pietonale. Sigur că această
finanţare este bine venită, dar nu este suficientă. Localitatea are mari probleme în continuare cu drumurile, multe
dintre acestea aflându-se într-o stare avansată de degradare. Dacă Ministerul Dezvoltării îi alocă zero lei, în perioada
2017-2020, pentru infrastructura rutieră, şansele oraşului Ocnele Mari de a se dezvolta sunt eliminate total.
În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai
sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. Vă
mulţumesc!
Cu deosebită consideraţie,
Deputat
Dumitru Lovin
***
 Interpelare
Adresată: doamnei Carmen Dan, ministru Afacerilor Interne
De către: deputat Băişanu Ştefan-Alexandru
Stimată doamnă ministru,
Vă aduc la cunoștință o situație care a generat mari nemulțumiri în județul Suceava privind organizarea
examenului pentru obținerea permisului de conducere auto.
Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, a emis un ordin de prefect prin care dispune ca
examinarea la proba practică de traseu a candidaților care solicită obținerea permisului de conducere se va efectua
numai în municipiul reședință de județ, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
În prezent, această probă este susținută în toate municipiile din județ, respectiv Suceava, Fălticeni, Rădăuți,
Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, această procedură fiind stabilită în special pentru că județul Suceava are o
întindere mare, cu o distribuție a populației relativ egală în cele cinci zone.
Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi a susținut că a emis ordinul prin care se concentrează
toate examinările la proba practică de traseu la cererea direcției de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne care
motivează că, de regulă, această probă se susține în municipiul reședință de județ, dar și pentru că numărul de
examinatori s-a redus cu 25 la sută ca urmare a pensionărilor.
Menționez că din anul 2008 proba teoretică a acestui examen, se desfășoară numai în municipiul Suceava.
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În fapt, prin organizarea probei practice a examinării doar în municipiul Suceava vor avea de pierdut atât
cursanții care vor fi obligați să vină în municipiul Suceava atât pentru ore de practică precum și pentru examenul
practic, vor fi afectați și instructorii care vor fi permanent pe drumuri, dar chiar și traficul și așa greoi din municipiul
Suceava în condițiile în care vor fi zilnic 300 de mașini-școala în plus pe străzile orașului.
Vreau să menționez că în anul 2008 când îndeplineam funcția de prefect al județului Suceava mi s-a cerut să
adopt o măsură similară, dar în urma argumentelor prezentate, ministrul de Interne de la acea dată a înțeles
necesitatea păstrării actualului sistem de examinare.
Mai mult, vă informez că și reprezentanții școlilor de șoferi din Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei și
Câmpulung Moldovenesc au depus la Instituția Prefectului Județului Suceava câte un memoriu, în care atrag atenția
asupra efectelor modificării anunțate în care arată că desfășurarea probei practice doar în municipiul Suceava va
afecta negativ, în plan financiar și social, cursanții, instructorii, școlile și familiile.
Totodată, aceștia arată că există mai multe impedimente în urma modificării centrului de examinare, inclusiv
cheltuieli mai mari pentru un consum mai mare de carburanți, pentru deplasările la Suceava în vederea instruirii și
prezentării la examen, absențe de la orele de curs ale cursanților care frecventează cursurile liceale, învoiri de la
serviciu ale cursanților care lucrează în câmpul muncii și aglomerarea zilnică a municipiului Suceava prin prezența
unui număr de circa 300 de autovehicule ale școlilor de șoferi din județ.
Având în vedere cele expuse mai sus vă solicit să cereți anularea ordinului prefectului județului Suceava și
menținerea actualei forme de susținere a probei practice a examenului pentru permisul de conducere auto.
Solicit răspuns scris.
***

