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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ
A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor
(săptămâna 27 noiembrie – 8 decembrie 2017)

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 4 decembrie 2017
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 4 decembrie, următoarele acte normative:
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor:
Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pieţelor de capital şi integrarea financiară într-un
mediu aflat în schimbare COM(2017)542 (PHCD 97/2017);
2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi
de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489 (PHCD 98/2017);
3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei
europene privind migraţia COM(2017)558 (PHCD 99/2017);
4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: În continuarea planului de acţiune privind TVA Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul acţiunii COM(2017)566 (PHCD 100/2017);
5. 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 101/2017);
6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (BPI
422/11.10.2017; PH CD 78/11.10.2017); acestui proiect de hotărâre i s-a întocmit un raport de respingere din partea
Comisiei pentru regulament;
7. Propunerea legislativă 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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Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de miercuri, 6 decembrie 2017
Personalitatea și dimensiunea istorică a fostului suveran al României, Regele Mihai I, a fost evocată
miercuri, 6 decembrie, în plenul Camerei Deputaților printr-un moment de reculegere și prin intervențiile deputaților
Gigel Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), Tudor Vlad Benga (Grupul parlamentar al USR), Varujan Pambuccian
(Grupul parlamentar al minorităților naționale) și Eugen Tomac (Grupul parlamentar al PMP).
În aceeași zi, au fost adoptate pe articole două propuneri legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Pl-x
482/2017) - lege organică
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor (Pl-x 418/2017) - lege organică
Votul final asupra acestor acte normative se va exprima într-o ședință plenară viitoare.
***
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunile februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017*
(Situaţia cuprinde datele la8 decembrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative
din care:
– existente la sfârşitul anului 2016
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017

1361

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie
- înregistrate în luna august 2017
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

241
1
320

793
6

1) Dezbătute

584
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

502

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

579
43
34
230
272
1
1

- la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

3
789
242
520
16

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

11
6
20
15
5

Cele 579 iniţiative legislative votate privesc:
203 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
114 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
22 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
67 proiecte de legi
376 propuneri legislative
* Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017.
** În anul 2017 au fost promulgate 247 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 47 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 8 decembrie 2017)
Totalul iniţiativelor legislative

929

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

608

– înregistrate în luna august 2017

1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017

320

1) Dezbătute

153
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

112

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
- la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

148
25
31
47
45
1
1
3
789
242
520
16

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

11

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

20
15
5

Cele 148 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
69 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
29 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
9 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
31 proiecte de legi
79 propuneri legislative
* În anul 2017 au fost promulgate 247 legi.
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Şedinţele din zilele de luni, 27 şi miercuri, 29 noiembrie 2017
Pe ordinea de zi la începutul perioadei

224
224

din care: - în dezbatere

12

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

11
12

- votate
- la Senat

1

- la promulgare

11
3

Retrimise la comisii

▪ Cele 12 iniţiative legislative votate privesc:
9 proiecte de lege elaborat de Guvern:
din care:
1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
4 proiecte de legi
3 propuneri legislative
rivesc:
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu

Şedinţele din zilele de luni, 4 şi miercuri, 6 decembrie 2017
Pe ordinea de zi la începutul perioadei
din care: - în dezbatere
- la vot final

9 proiecte d

220
220

3
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
(săptămâna 27 noiembrie – 1 decembrie 2017)
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1.

PL-x 331/2017 - 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

2.

PL-x 381/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6
din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

3.

PL-x 321/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

4.

PL-x 408/2017 - Lege privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

5.

PL-x 406/2017 - Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006

6.

PL-x 356/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice

7.

PL-x 423/2017 - Legea prevenirii

8.

PL-x 341/2017 - Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a rezidurilor mărfii

9.

PL-x 370/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

10.

PL-x 273/2017 - Lege privind 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

11.

PL-x 340/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2017 pentru
modificarea art.4 alin.(1) lit.c) şi d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii

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

Pl-x 291/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea art. 84 alin.(1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară
parlamentară a anului 2017
(situaţie la data de 11 decembrie 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, 103 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ:

Stadiul proiectelor de
legi
Camera
Proiecte
decizională
Senat:

Camera
Deputaţilor:

16

76

Senat
În
procedură

0

1

Procedură
comună:
Total:

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

ADOPTATE / RESPINSE
1
0
0

16
39
0

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

8
0
2
5
0
1
10
10

11
92

103

1

56

92

3
6

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 11 decembrie 2017)
I. PROIECTE DE LEGI AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR

Nr.
crt

1

Nr.
înreg.

Plx
318/2017
L
159/2017

2

PLx
351/2017
L
213/2017

3

Plx
329/2017
L
226/2017

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 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 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

Obiectul de reglementare

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

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 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.

Observații

Raport depus
pe
31.10.2017
(529/R/2017)

S - Adoptat
pe
11.10.2017
Raport depus
CD - OZ
pe
Plen SĂN și
06.11.2017
APĂR
(556/R/2017)

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

Raport depus
pe
09.11.2017
(572/R/2017)

Nr.
crt

4

Nr.
înreg.
PLx
347/2017
L
221/2017

5

7

8

PLx
403/2017
L
359/2017

Plx
373/2017
L
324/2017

PLx
84/2016
L
23/2016

Titlul proiectului de lege
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
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

Obiectul de reglementare

Observații

S - Adoptat
pe
Raport depus
Constituirea Comitetului pentru analiza organizării
10.10.2017
instituționale și a resurselor umane din administrația
pe
CD - OZ
09.11.2017
publică
centrală,
organism
consultativ,
fără
Plen ADMIN
(573/R/2017)
personalitate juridică.

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.

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
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-b9)
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei
Curții Constituționale nr. 593/2016
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul

S - Adoptat
pe
24.10.2017
CD - OZ
Plen SĂN și
APĂR

S - Adoptat
pe
17.10.2017
CD - OZ
Plen AGRI

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.

S - Adoptat
pe
23.05.2017
CD - OZ
Plen TRSP și
JUR

Raport depus
pe
15.11.2017
(585/R/2017)

Raport depus
pe
16.11.2017
(593/R/2017)

Raport depus
pe
21.11.2017
(596/R/2017)

Nr.
crt

9

Nr.
înreg.
PLx
383/2017
L
258/2017

10

PLx
400/2017
L
215/2017

11

PLx
343/2017
L
253/2017

12

PLx
365/2017
L
204/2017

Titlul proiectului de lege
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
Proiect de lege privind reglementarea activităţii
de telemuncă. (poz. I-a-8)
- Caracter: organic
- 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 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

Obiectul de reglementare

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional.

Stadiul

Observații

S - Adoptat
pe
17.10.2017
CD - OZ
Plen IND

Raport depus
pe
21.11.2017
(604/R/2017)

S - Adoptat
pe
23.10.2017
CD - OZ
Plen MUN

Raport depus
pe
23.11.2017
(611/R/2017)

S - Adoptat
pe
10.10.2017
CD - OZ
Plen IND și
APĂR

Raport depus
pe
23.11.2017
(616/R/2017)

S - Adoptat
pe
Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul
16.10.2017
muncii, republicată, cu modificările și completările
CD - OZ
ulterioare, în vederea stopării fenomenului de muncă
Plen MUN
nedeclarată.

Raport depus
pe
28.11.2017
(624/R/2017)

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru
categoria de locuri de muncă în care se utilizează
tehnologia informațiiei și comunicațiilor, urmărindu-se
flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în raport
cu evoluția dinamică a pieței muncii, stabilindu-se
avantaje atât pentru salariat, cât și pentru angajator.

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.

Nr.
crt

13

Nr.
înreg.
PLx
393/2017
L
326/2017

14

PLx
443/2017

PLx
451/2016

15

L
450/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Proiect de Lege pentru modificarea 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

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.

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de
parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi
statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi
Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la
30 octombrie 2016. (poz. II-43)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senatul

Furnizarea unui mecanism pentru desfășurarea CD - OZ
dialogului politic prin organizarea unor summit-uri Plen JUR
anuale la nivel de lideri și a unor consultări la nivel S ministerial.

Raport depus
pe
29.11.2017
(626/R/2017)

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

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

Raport depus
pe
29.11.2017
(639/R/2017)

S - Adoptat
pe
24.10.2017
CD - OZ
Plen MUN

S - Adoptat
pe
10.10.2016
CD - OZ
Plen ADMIN
și JUR

Raport depus
pe
28.11.2017
(625/R/2017)

Nr.
crt

16

Nr.
înreg.

PLx
327/2017
L
250/2017

17

PLx
274/2017
L
150/2017

18

PLx
481/2016
L
451/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

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 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

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.
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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat
pe
04.10.2017
CD - OZ
Plen IND și
TRSP

Raport depus
pe
04.12.2017
(642/R/2017)

S - Adoptat
pe
04.07.2017
CD - OZ
Plen ÎNV

Raport depus
pe
04.12.2017
(645/R/2017)

S - Adoptat
pe
17.10.2016
CD - OZ
Plen MUN

Raport depus
pe
06.12.2017
(655/R/2017)

Nr.
crt

Nr.
înreg.
Plx
226/2017

19

L
94/2017

PLx
828/2015

20

L
545/2015

PLx
504/2016

21

L
454/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

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

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.

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

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 20142020. 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.

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

TDR:
10.12.2015

TDR:
15.11.2016

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
128/2017

22

L
633/2016

PLx
554/2015

23

L
279/2015

Plx
243/2017

24

L
91/2017

Titlul proiectului de lege

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 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de
urgență nr.40/2015. Principalele modificări vizează
modalitatea de încheiere de către Ministerul
Transporturilor a contractelor de servicii publice cu
operatorii de transport feroviar în cadrul cărora se
stabilesc obligațiile de serviciu public de interes
național în vederea furnizării de servicii de transport
adecvate, precum și a compensației de serviciu public;
reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile
pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări
ale infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță
și protecție, pentru administratorul infrastructurii
feroviare; abrogarea art.40, deoarece nu mai este
necesar în condițiile în care Regulamentul (CE) nr.1370
stabilește prevederi în acest sens. Reglementează
modalitatea de plată a cheltuielilor aferente proiectelor
de infrastructură de transport fazate din bugetul de stat.

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a
achitării amenzilor contravenţionale.
Instituirea unui mecanism electronic de evidență și
(poz. I-b-17)
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în
- Caracter: ordinar
măsură să permită furnizarea în timp real a datelor
- Procedură de urgenţă: nu
despre creanțele datorate și plățile efectuate.
- 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

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.

Stadiul

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

S - Adoptat
pe
29.06.2015
CD - BUG
şi JUR
pt. raport
comun
S - Adoptat
pe
20.06.2017
CD - BUG
pt. raport

Observații

TDR:
07.03.2017

TDR:
22.09.2015

TDR:
05.09.2017

Nr.
crt

25

26

27

Nr.
înreg.

Plx
350/2017
L
180/2017

PLx
178/2017
L
57/2017

PLx
781/2015
L
390/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

SAdoptată pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
11.10.2017
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat
Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind CD - BUG
românilor de pretutindeni. (poz. I-a-12)
TDR:
sprijinul acordat românilor de pretutindeni,republicată, şi
- Caracter: ordinar
cu modificările și completările ulterioare, în sensul CROMANII 31.10.2017
- Procedură de urgenţă: nu
pt. raport
îmbunătățirii actualei reglementări.
- Iniţiator: Guvern
comun
- Cameră decizională: CD
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
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

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.

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
07.11.2017
CD - BUG
şi AGRI
pt. raport
comun

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

TDR:
28.11.2017

TDR:
12.11.2015

Nr.
crt

28

29

Nr.
înreg.

PLx
482/2016
L
455/2016

PLx
110/2017
L
574/2016

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în
vederea deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a
reducerii impactului financiar negativ asupra
operatorilor economici afectaţi, a reducerii cantităţilor
de deşeuri generate, precum şi a creşterii capacităţilor
de colectare şi reciclare a acestora prin extinderea
răspunderii producătorilor asupra organizaţiilor
colective de transfer, care preiau responsabilitatea
atingerii obiectivelor de valorificare pe fluxurile de
deşeuri.
Modificarea şi completarea 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
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
achiziţie al gazelor naturale şi, în acelaşi timp,
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru
tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor
modificarea şi completarea Legii energiei
care participă la procedura de achiziţie a gazelor
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.
naturale, în calitate de ofertanţi, precum şi
(poz. I-b-14)
reglementarea obligaţiei producătorilor, pentru
- Caracter: ordinar
perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017 şi în
- Procedură de urgenţă: da
măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale,
- Iniţiator: Guvern
de a încheia contracte pe pieţele centralizate din
- Cameră decizională: CD
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.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi
a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-b-33)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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

Observații

TDR:
10.11.2016

S - Adoptat
pe
08.02.2017
CD Retrimis pe
TDR:
17.10.2012 la
06.11.2017
IND
pt. raport
suplimentar

Nr.
crt

30

Nr.
înreg.

PLx
198/2017
L
59/2017

31

32

Plx
239/2017
L
92/2017

PLx
364/2017
L
179/2017

33

PLx
421/2017
L
232/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

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 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

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.
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.

Stadiul

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
S - Adoptat
pe
16.10.2017
CD - IND
pt.raport

Observații

TDR:
30.05.2017

TDR:
28.06.2017

TDR:
07.11.2017

S - Adoptat
pe
30.10.2017
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
CD - IND,
TDR:
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
TRSP și JUR
21.11.2017
publice, republicată, cu modificările și completările
pt. raport
ulterioare.
comun

Nr.
crt

Nr.
înreg.

PLx
26/2017

34

35

36

L
557/2016

PLx
330/2017
L
212/2017

PLx
369/2017
L
356/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

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

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
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legislative vizând, potrivit Expunerii de motive,
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind stabilirea unor derogări de la masele și dimensiunile
regimul drumurilor. (poz. I-a-7)
maxime admise în circulație ale vehiculelor și
ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanţa
- Caracter: ordinar
Guvernului nr.43/1997, precum și transpunerea
- Procedură de urgenţă: nu
prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 referitoare la
- Iniţiator: Guvern
controlul respectării maselor maxime admise în
- Cameră decizională: CD
circulație pe drumurile publice din România a
vehiculelor și ansamblurilor de vehicule.

Stadiul

Observații

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

S - Adoptat
pe
04.10.2017
CD - TRSP
pt. raport

S - Adoptat
pe
16.10.2017
CD - TRSP
pt. raport

TDR:
31.10.2017

TDR:
07.11.2017

Nr.
crt

Nr.
înreg.
PLx
468/2012

37

L
333/2012

Plx
411/2016

38

L
303/2016

PLx
502/2005

39

40

L
202/2005

PLx
375/2017
L
357/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
Stabilirea cadrului legal privind comercializarea
(poz. I-b-10)
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei
- Caracter: ordinar
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
- Procedură de urgenţă: nu
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre
- Iniţiator: Guvern
privind suplimentele alimentare.
- Cameră decizională: CD
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

S - Respins
pe
30.10.2012
CD - AGRI
și SAN
pt. raport
comun

S - Respins
Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în
pe
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul
27.09.2016
pe piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi
CD - AGRI
naţionali, reapariţia pe piaţă a produselor româneşti,
pt. raport
precum şi readucerea preţurilor la un nivel decent

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din
naţionale din România. (poz. I-b-36)
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic
- Procedură de urgenţă: nu
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea
- Iniţiator: Guvern
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale.
- Cameră decizională: CD

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

Stadiul

Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
cu modificările ulterioare, în principal, în scopul
punerii de acord a reglementării cu Decizia Curții
Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost admisă
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74
alin. (2) din Legea nr. 293/2004.

S - 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

Observații

TDR:
29.11.2012

TDR:
18.10.2016

TDR:
25.09.2012

TDR:
07.11.2017

Nr.
crt

41

42

43

Nr.
înreg.

PLx
506/2016
L
457/2016

PLx
472/2017
L
193/2017

PLx
451/2015
L
139/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
administrarea condominiilor. (poz. I-a-32)
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând
la abrogare Legea nr. 230/2007, cu modificările și
- Caracter: organic
completările ulterioare, precum și Hotărârea
- Procedură de urgenţă: nu
Guvernului nr. 1588/2007.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat
pe
13.11.2017
CD ADMIN și
JUR
pt. raport
comun

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
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de României şi care derivă din calitatea sa de stat membru
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile al Uniunii Europene, evitând astfel, eventualele
de echipamente electrice şi electronice.
sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei
europene, prin depăşirea termenului de transpunere a
(poz. I-b-32)
Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului European şi
- Caracter: ordinar
a Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile de
- Procedură de urgenţă: da
echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv
- Iniţiator: Guvern
14 februarie 2014, precum şi prin încălcarea, de către
- Cameră decizională: CD
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

Observații

TDR:
15.11.2016

TDR:
07.12.2017

TDR:
18.06.2015

Nr.
crt

44

45

Nr.
înreg.
PLx
505/2016
L
456/2016

PLx
391/2017
L
254/2017

PLx
29/2017

46

47

L
630/2016

PLx
399/2017
L
216/2017

Titlul proiectului de lege
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
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.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

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

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.

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.

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în
România. (poz. I-a-1)
Reglementarea activității de vaccinare în vederea
prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile
- Caracter: ordinar
care pot fi prevenite prin vaccinarea populației
- Procedură de urgenţă: nu
generale, în România.
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Stadiul
S - Adoptat
pe
01.11.2016
CD - MED
pt. raport

S - Adoptat
pe
24.10.2017
CD - MED
pt. raport

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

S - Adoptat
pe
23.10.2017
CD - SĂN
pt. raport

Observații

TDR:
15.11.2016

TDR:
16.11.2017

TDR:
21.11.2017

TDR:
14.11.2017

Nr.
crt

48

Nr.
înreg.

PLx
627/2015
L
397/2015

49

50

PLx
377/2011
L
10/2011

PLx
839/2015
L
393/2015

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetăriidezvoltării şi inovării în vederea asigurării
protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării
de sănătate a populaţiei. (poz. I-b-21)
- Reexaminare la cererea Preşedintelui
României
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

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

Stadiul

S - Adoptat
pe
21.11.2017
CD - SĂN
și ÎNV
pt. raport
comun

Observații

TDR:
12.12.2017

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

S - Adoptat
pe
25.05.2011
CD Retrimis pe
TDR:
data de
10.04.2012
27.03.2012
la ÎNV
pt. raport
suplimentar

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

S - Adoptat
pe
18.11.2015 TDR:
CD - ÎNV
17.12.2015
pt. raport

Nr.
crt

51

52

53

Nr.
înreg.

PLx
452/2017
L
161/2017

PLx
394/2013
L
299/2013

PLx
342/2017
L
218/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat
pe
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
07.11.2017
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
CD drepturile conexe. (poz. I-a-29)
Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
CULT și
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și
- Caracter: ordinar
JUR
completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: da
pt. raport
- Iniţiator: Guvern
comun
- Cameră decizională: CD
Are ca obiect de reglementare, taxele judiciare de
timbru, în Nota de fundamentare arătându-se că
modificările cadrului legal de desfăşurare a procesului
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de civil prin adoptarea Codului de procedură civilă şi
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin
judiciare de timbru. (poz. I-b-13)
Codul civil impune revizuirea urgentă a legislaţiei în
materia taxelor judiciare de timbru, care trebuie să
- Caracter: ordinar
reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil,
- Procedură de urgenţă: da
noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru
- Iniţiator: Guvern
asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea
- Cameră decizională: CD
costurilor
suplimentare
pentru
dezvoltarea
infrastructurii, pregatirea personalului din sistemul
justiţiei etc.
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

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.

Observații

TDR:
28.11.2017

S - Adoptat
pe
21.10.2013
CD Retrimis pe
TDR:
data de
27.02.2017 17.03.2017
la JUR
pt. raport
suplimentar
S - Adoptat
pe
10.10.2017
CD - JUR
și APĂR
pt. raport
comun

TDR:
31.10.2017

Nr.
crt

54

Nr.
înreg.
PLx
422/2017
L
370/2017

55

56

PLx
473/2017
L
376/2017

PLx
493/2017
L
257/2017

Titlul proiectului de lege
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

Obiectul de reglementare

Stadiul

S - Adoptat
pe
Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
10.10.2017
nr.21/1991, în scopul clarificării unor aspecte legate de
CD - JUR
procedura aplicabilă în cazurile de acordare sau de
pt. raport
redobândire a cetăţeniei române.

Crearea regimului juridic aplicabil activităţii de
cooperare dintre autorităţile publice române cu Agenţia
Proiect de Lege privind cooperarea autorităţilor
Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
publice române cu Agenţia Uniunii Europene
aplicare a Legii (Europol), având în vedere prevederile
pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
Regulamentului (UE) 2016/794 al Parlamentului
(Europol). (poz. II-46)
European şi al Consiliului din 11 mai 2016 privind
- Caracter: organic
Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie
- Procedură de urgenţă: nu
de Aplicare a Legii (Europol) şi de înlocuire şi de
- Iniţiator: Guvern
abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI,
- Cameră decizională: Senatul
2009/935/JAI, 2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale
Consiliului.
Proiect de Lege privind Registrul Naţional de
Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva
Garanţii Reale Mobiliare. (poz. I-a-24)
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu
- Caracter: ordinar
modificările și completările ulterioare.
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

S - Adoptat
pe
13.11.2017
CD - JUR
și APĂR
pt. raport
comun

SAdoptată pe
21.11.2017
CD - JUR
pt. raport

Observații

TDR:
23.11.2017

TDR:
07.12.2017

TDR:
12.12.2017

Nr.
crt

56

Nr.
înreg.

PLx
264/2017
L
160/2017

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea
centrelor comunitare româneşti în străinătate.
(poz. I-b-19)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

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.

Stadiul

Observații

S - Adoptat
pe
26.06.2017
CD Retrimis pe
TDR:
29.11.2017
21.12.2017
la POL EXT
și
CROMANII
pt. raport
suplimentar

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

Nr. înreg.
PLx
338/2017

1
L
501/2017

2

L
181/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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.
Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a
României, care reprezintă, conform art.3 din
Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de proiect, ”documentul programatic pe termen lung
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33)
prin care sunt stabilite liniile directoare de
dezvoltare teritorială a României, bazat pe un
- Caracter: ordinar
concept strategic, precum și direcțiile de
- Procedură de urgenţă: nu
implementare pentru o perioadă de timp de 20 de
- Iniţiator: Guvern
ani, la scară regională, interregională, națională,
- Cameră decizională: CD
cu integrarea aspectelor relevante la nivel
transfrontalier și transnațional”.

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

Stadiul
CD Adoptată pe
21.11.2017
S - JUR și
DROM
pt. raport
S - ADMIN
și
Dezvoltare
regională
CD -

Observații

TDR:
19.12.2017

Comisiile
sesizate au
depus
raportulfavorabil cu
amendamente

Nr
.
crt

3

Nr. înreg.

L
217/2017

PLx
12/2017
4
L
68/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul penal, în scopul transpunerii în
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legislația națională a unor prevederi din cuprinsul
unor acte normative din domeniul penal în vederea Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind
înghețarea și confiscarea instrumentelor și
(poz. I-a-17)
produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea
- Caracter: organic
Europeană, precum și al Directivei 2016/343/UE a
- Procedură de urgenţă: nu
Parlamentului European și a Consiliului din 9
- Iniţiator: Guvern
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte
- Cameră decizională: CD
ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi
prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

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

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.

Stadiul

SAdoptată pe
04.12.2017
CD -

CD Adoptată pe
19.09.2017
SAdoptată pe
04.12.2017

Observații

Trimis la
Camera
Deputaților pt.
dezbatere

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx
305/2017
5
L
410/2017

PLx
337/2017
6
L
417/2017

PLx
11/2017
7
L
47/2017

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între
Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al
Luxemburgului privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24
mai 2017.
(poz. II-68)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Croaţia privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat
la Zagreb, la 12 iunie 2017. (poz. II-67)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

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 Adoptată pe
24.10.2017
SAdoptată pe
04.12.2017

Asigurarea protecției Informațiilor clasificate
schimbate sau generate în procesul de cooperare
dintre Părți sau dintre persoanele juridice din
statele Părților.

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

Observații

CD Adoptată pe
31.10.2017
SAdoptată pe
04.12.2017

CD Adoptat pe
11.10.2017
S - ÎNV
pt. raport

TDR:
31.10.2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx231/2
017
8

L 403/
2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate
prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a
treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la
Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13
noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii,
eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la
Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru
acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile
2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 1113 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

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.

CD Adoptată pe
17.10.2016
S Adoptată pe
20.11.2016

Observații

La
promulgare
din data de
05.12.2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx
270/2017
9

L
398/2017

PLx
285/2017
10

L
404/2017

Plx
181/2017
11

L
451/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor
de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei
civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10
septembrie 2010 şi semnată de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului
suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie
2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie
2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării
ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16
septembrie 1970. Convenţia şi Protocolul de la
Beijing stabilesc actele de intervenţie ilicită
îndreptate împotriva aviaţiei civile clasificate ca
fiind infracţiuni, precum şi competenţele statelor
contractante
în
anchetarea
respectivelor
infracţiuni.
Ratificarea Acordului între România și Republica
Serbia în domeniul securității sociale, semnat la
Belgrad, la 28 octombrie 2016, Acordul se va
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între
aplica
legislaţiei
din
România
privind
România şi Republica Serbia în domeniul securităţii
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016.
muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav,
(poz. I-b-45)
prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii
- Procedură de urgenţă: nu
de muncă, pentru pensiile acordate în cadrul
- Iniţiator: Guvern
sistemului public de pensii, prestaţiile în natură, în
- Cameră decizională: Senat
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.
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.
Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în
(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz.
sensul reorganizării şi funcţionării liceelor cu
I-b-28)
profil agricol în subordinea Ministerului
- Procedură de urgenţă: nu
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi coordonarea
- Iniţiator: Guvern
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
- Cameră decizională: Senat
Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea
actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva
aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la
10 septembrie 2010 şi semnată de România la
Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului
suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010
şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la
Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a
aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970.
(poz. I-b-43)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Stadiul

CD Adoptată pe
11.10.2017
S Adoptată pe
13.11.2017

CD Adoptat pe
17.10.2017
SAdoptată pe
04.12.2017

CD Adoptată pe
07.11.2017
S - Adoptată
pe
04.12.2017

Observații

La
promulgare
din data de
25.11.2017

Comisia
sesizată a
depus
raportulfavorabil

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx
335/2017
12
L
449/2017

PLx
153/2017
13
L
17/2017

PLx
152/2017
14
L
22/2017

Titlul proiectului de lege
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. (poz. II-26)
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
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
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

Ratificarea rezoluției ASP-CPI/14/Res.2, adoptată
de cea de-a XIV-a 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 - JUR
pt. raport

Observații

TDR:
05.12.2017

S - Adoptată
pe
Modificarea și completarea unor acte normative,
28.02.2017
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind
CD realizarea investițiilor finanțate din fonduri
Adoptată pe
publice.
14.11.2017

La
promulgare
din data de
22.11.2017

S - Adoptată
pe
26.09.2017
CD Adoptată pe
21.11.2017

La
promulgare
din data de
29.11.2017

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.

Nr
.
crt

Nr. înreg.
PLx
238/2017

15

L
116/2017

PLx
308/2017
16
L
148/2017

PLx
273/2017
17
L
134/2017

Titlul proiectului de lege
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
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-a5)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru
limitarea emisiilor de compuși organici volatili
(COV) rezultați din depozitarea benzinei și din
distribuția acesteia de la terminale la stațiile de
distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării
autovehiculelor la stațiile de benzină. (poz. I-b-1)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Obiectul de reglementare

Stadiul

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.

S - Adoptată
pe
20.06.2017
CD Adoptată pe
21.11.2017

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.
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.

SAdoptată pe
26.09.2017
CD Adoptată pe
21.11.2017

Observații

La
promulgare
din data de
29.11.2017

La
promulgare
din data de
29.11.2017

S - Adoptată
pe
04.09.2017
La SG din
CD data de
Adoptată pe
04.12.2017
29.11.2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

Plx
331/2017
18
L
214/2017

PLx
340/2017
19
L
177/2017

PLx
341/2017
20
L
182/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

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

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”.

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

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.

Stadiul

SAdoptată pe
04.10.2017
CD Adoptată pe
29.11.2017

SAdoptată pe
10.10.2017
CD Adoptată pe
29.11.2017

SAdoptată pe
10.10.2017
CD Adoptată pe
29.11.2017

Observații

La SG din
data de
04.12.2017

La SG din
data de
04.12.2017

La SG din
data de
04.12.2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

Plx
423/2017
21
L
158/2017

PLx
372/2017
22
L
162/2017

PLx
229/2017
23
L
262/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

SAdoptată pe
Reglementarea unor instrumente care să asigure 31.10.2017
CD prevenirea săvârșirii de contravenții.
Adoptată pe
29.11.2017

La SG din
data de
04.12.2017

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

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.

Respins
definitiv

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Federale Germania
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate,
semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016. (poz. I-a11)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

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.

S - Respins
pe
17.10.2017
CD Respins pe
21.11.2017

CD Adoptată pe
27.06.2017
SAdoptată pe
25.09.2017

Legea
nr. 200/2017

Nr
.
crt

24

Nr. înreg.

PLx
139/2017
L
638/2016

PLx
171/2017
25
L
34/2017

PLx
233/2017
26

L
118/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
managementului ariilor naturale protejate,
respectiv, suspendarea aplicării prevederilor art.l
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 privind
Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale
pentru asigurarea managementului ariilor natural Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de
protejate.
urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
(poz. I-b-23)
naturale, a florei şi faunei sălbatice, până la data
- Procedură de urgenţă: da
de 1 mai 2017, ca urmare a neadoptării actului
- Iniţiator: Guvern
normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din respectiva
- Cameră decizională: CD
lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura
organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență
Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi
a Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
posibilităţii rambursării, ulterior elaborării
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru
Raportului final de control aferent programului de
stimularea
absorbţiei
fondurilor
externe
către Autoritatea de Audit, a cheltuielilor solicitate
nerambursabile. (poz. I-b-3)
de către beneficiarii de proiect, precum şi crearea
- Caracter: ordinar
mecanismului instituțional și procedural menit a
- Procedură de urgenţă: da
conduce la recuperarea sumelor rambursate
- Iniţiator: Guvern
necuvenite, prin plată voluntară.
- Cameră decizională: CD
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Stabilirea cadrului procedural, legal și financiar
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară pentru gestionarea financiară a fondurilor externe
a fondurilor externe nerambursabile aferente nerambursabile aferente Mecanismului financiar
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European Spațiul Economic European 2014-2021, precum și
2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014- a cofinanţării aferente acestei asistenţe, pentru a
2021. (poz. I-b-4)
permite utilizarea în cele mai bune condiţii a
fondurilor externe nerambursabile la nivelul
- Caracter: ordinar
programelor şi proiectelor, în termenul maxim de
- Procedură de urgenţă: da
implementare prevăzut în Regulamentele celor
- Iniţiator: Guvern
două mecanisme financiare.
- Cameră decizională: CD

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe
20.02.2017 Legea
CD nr. 204/2017
Adoptată pe
04.10.2017

S - Adoptată
pe
03.04.2017
Legea
CD nr. 205/2017
Adoptată pe
04.10.2017

S - Adoptată
pe
12.06.2017
Legea
CD nr. 206/2017
Adoptată pe
04.10.2017

Nr
.
crt

27

Nr. înreg.

PLx
295/2017
L
174/2017

PLx
252/2017
28
L
371/2017

PLx
268/2017
29

L
390/2017

Titlul proiectului de lege
Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al
Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie
2012 privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele
centrale de tranzacţii. (poz. I-a-2)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Serbia privind
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017.
(poz. I-b-44)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat
Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din
Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu
privire la construirea şi exploatarea unui Centru de
cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.
(poz. I-b-29)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: Senat

Obiectul de reglementare
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).

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în
cadrul unor activități ce presupun cooperarea
directă între Părți sau încheierea și derularea unor
contracte clasificate între persoane juridicedin
România și Serbia.
Suplimentarea contribuției României la construir
ea 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.

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe
18.09.2017
Legea
CD nr. 210/2017
Adoptată pe
11.10.2017

CD Adoptată pe
19.09.2017
SAdoptată pe
23.10.2017

CD Adoptată
pe
04.10.2017
SAdoptată pe
23.10.2017

Legea
nr. 215/2017

Legea
nr. 218/2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx
259/2017
30
L
120/2017

PLx
60/2015
31
L
584/2014

PLx
319/2017
32
L
224/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate.
(poz. I-b-18)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în
vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice.
(poz. I-a-9)
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează
în străinătate, urmărindu-se îmbunătățirea
cadrului legal în materie, precum și prevenirea și
combaterea migrației ilegale.

Stadiul

Observații

S - Adoptată
pe
26.06.2017 Legea nr.
CD 224/2017
Adoptată pe
31.10.2017

SAdoptată pe
12.02.2015
CD Adoptată pe
31.10.2017

SAdoptată pe
Prorogarea termenului de intrare în vigoare
26.09.2017
prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015
CD privind procedura insolvenţei persoanelor fizice,
Adoptată pe
până la data de 1 ianuarie 2017.
31.10.2017

Legea nr.
232/2017

Legea nr.
234/2017

Nr
.
crt

33

Nr. înreg.
PLx
307/2017
L
176/2017

PLx
71/2015
34

L
604/2014

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

Obiectul de reglementare

Stadiul

SAdoptată pe
Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004
25.09.2017
privind cooperarea judiciară internaţională în
CD materie penală, republicată, cu modificările și
Adoptată pe
completările ulterioare.
07.11.2017

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea
unor acte normative, intervențiile legislative vizând
reglementarea modalității de plată a contribuției
pentru medicamentele ce vor face obiectul
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
contractului cost/volum/cost/volum-rezultat, incluse
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea
condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune
unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru
internaționale corespunzătoare medicamentelor de
modificarea unor acte normative. (poz. I-b-40)
care beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără
- Caracter: ordinar
contribuție personală, pe baza prescripției
- Procedură de urgenţă: da
medicale în sistemul de asigurări sociale de
- Iniţiator: Guvern
sănătate, precum și pentru denumirile comune
- Cameră decizională: CD
internaționale corespunzătoare medicamentelor
care se acordă în cadrul programelor naționale de
sănătate, de către deținătorii autorizațiilor de
punere pe piață a medicamentelor sau
reprezentanții legali ai acestora.

S - Adoptat
pe
18.02.2015
CD Adoptată pe
07.11.2017

Observații

Legea nr.
236/2017

Legea nr.
237/2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

Plx
344/2017
35
L
255/2017

PLx
269/2017
36
L
382/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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 completarea Legii nr.105/2011
privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe
nerambursabile și a cofinanțării publice naționale,
pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”,
precum şi pentru modificarea și completarea
Ordonanței
Guvernului
nr.17/2015
privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și
modificarea și completarea unor acte normative. (poz.
I-a-37)
- Procedură de urgenţă: da
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD

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.

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a
procedurii generale și a aranjamentelor pentru
transportul militar prin teritoriile statelor celor
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul două Părți pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind și/sau căi de comunicație maritimă și definește
cooperarea în domeniul transporturilor militare, punctele de trecere a frontierei de stat și condițiile
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016. (poz. I-b-42)
de trecere a frontierei de stat, astfel: din Ucraina în
România sau în tranzit pe teritoriul Românei, din
- Caracter: ordinar
România în Ucraina sau în tranzit pe teritoriul
- Procedură de urgenţă: nu
Ucrainei, ca o modalitate de sprijinire a
- Iniţiator: Guvern
operațiunilor
internaționale,
de
- Cameră decizională: Senat
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.

Stadiul

SAdoptată pe
10.10.2017
CD Adoptată pe
07.11.2017

CD Adoptată pe
26.09.2017
SAdoptată pe
06.11.2017

Observații

Legea nr.
240/2017

Legea nr.
241/2017

Nr
.
crt

Nr. înreg.

PLx
284/2017
37

L
397/2017

Titlul proiectului de lege

Obiectul de reglementare

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

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.

Stadiul

CD Adoptată pe
11.10.2017
SAdoptată pe
06.11.2017

Observații

Legea nr.
242/2017

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

1

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de
524/2011
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2010.
L
(poz. I-c-1)
616/2011
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

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

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

2

3

4

5

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
525/2011 stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
(poz. I-c-2)
L
617/2011 - 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
PLx
203/2013 asigurări sociale de sănătate și a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2011.
(poz. I-c-3)
L
241/2013 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de
428/2012
stat pe anul 2011 și a contului general anual de
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul
L
2011. (poz. I-c-4)
394/2012
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
de execuţie a bugetului Fondului national unic de
413/2013
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2012.
L
(poz. I-c-5)
546/2013
- Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Stadiul

Observații

Raport
depus pe
Aprobarea contului general anual de execuţie a
data de
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi
25.10.2012;
a contului general de execuţie a bugetului
urmează să
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010.
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Raport
depus pe
Aprobarea contului general anual de execuție a
data de
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și
23.10.2013;
a contului general anual de execuție a bugetului
urmează să
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011.
intre pe OZ

CD +S
BUG CD +
BUG S

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.

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

6

7

8

9

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
PLx
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
414/2013
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
L
2012. (poz. I-c-6)
547/2013
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
411/2014 de execuţie a bugetului Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-7)
L
568/2014 - Caracter: ordinar
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+S
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
412/2014 stat pe anul 2013 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2013. (poz. I-c-8)
L
569/2014 - 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
PLx
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
562/2015
al datoriei publice aferente anului 2014.
(poz. I-c-9)
L
- Caracter: ordinar
350/2015
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul
activităţilor de audit şi control , desfăşurate asupra
modului de formare, de administrare şi întrebuinţare
a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului
public în exerciţiul financiar al anului 2013.

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

Stadiul

Observații

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

CD +S
BUG CD +
BUG S

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

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

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

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD + S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Nr.
crt

Nr.
înreg.

Titlul proiectului de lege

10

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual
PLx
de execuţie a bugetului Fondului național unic de
191/2017
asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual
al datoriei publice aferente anului 2015.
L
(poz. I-c-10)
112/2017
- Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

11

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
PLx
192/2017 stat pe anul 2015 şi a contului general anual de
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul
2015. (poz. I-c-11)
L
113/2017 - Procedură de urgenţă: nu
- Iniţiator: Guvern
- Cameră decizională: CD+Senat

Obiectul de reglementare
Aprobarea contului general anual de execuție al
bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu
5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare
aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane
lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare
aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au
fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1
milioane lei sub prevederile bugetare aprobate).
Cheltuielile bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei
sub creditele bugetare aprobate).
Aprobarea contului general anual de execuție al
bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului
2015, cuprinzând venituri în sumă de 54.941,9
milioane lei, cheltuieli totale în sumă de 54.705,0
milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9
milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a
realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane
lei și cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei.

Stadiul

CD +S
BUG CD +
BUG S

CD +S
BUG CD +
BUG S

Observații

TDR:
25.05.2017

TDR:
25.05.2017

LEGENDA
Abrevieri Comisii:
1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia pentru industrii şi servicii
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
7. Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
10. Comisia pentru sănătate şi familie
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
15. Comisia pentru politică externă
16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi
18. Comisia pentru afaceri europene
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării
Alte abrevieri:
S - Senat
CD - Camera Deputaţilor
TDR - Termen depunere raport
TAC - Termen aprobare tacită
SG - Secretar General
OZ - Ordinea zilei
BP - Biroul permanent
R - Raport
Rs - Raport suplimentar
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
din Camera Deputaţilor
( la data de 8 decembrie 2017 )
I. În perioada 4 – 8 decembrie 2017
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 35 avize.
Cele 21 rapoarte depuse sunt:
13
 rapoarte de adoptare
8
 rapoarte de respingere
Rapoartele elaborate se referă la:





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

3
4
14
0

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 452 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 60 pentru raport
suplimentar.
La comisii se află 41 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 731 de rapoarte, din care:

Rapoarte

În anul
2017



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor

594



rapoarte suplimentare

107



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul

51

TOTAL

752

ANEXA
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte
în perioada 4 - 8 decembrie 2017
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

Nr. iniţiativă
legislativă

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

04.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(650/R din 05.12.2017)

40 parlam.
respinsă
de Senat

05.12.2017

Raport de respingere
(653/R din 06.12.2017)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind 31 parlam.
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale adoptat de
nr.215/2001 – raport comun cu comisia pentru administrație
Senat

05.12.2017

Raport de adoptare
(654/R din 06.12.2017)

05.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(538/RS din
07.12.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.435/2017

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017
privind plata defalcată a TVA

Plx.445/2016

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală

PLx.396/2017

PLx.357/2017

PLx.349/2017

Plx.414/2017

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020

Guvern
adoptat de
Senat

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal

Guvern
adoptat de
Senat

05.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(658/R din 07.12.2017)

Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale

25 parlam.
respinsă
de Senat

05.12.2017

Raport de respingere
(657/R din 07.12.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.327/2017

PLx.438/2016

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România – raport comun
cu comisia pentru transporturi
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România –
raport comun cu comisia pentru transporturi

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

31.10.2017

Raport de adoptare
(642/R din 04.12.2017)

3 parlam.
adoptat de
Senat

20.06.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(643/R din 04.12.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Guvern
adoptat de
Senat

14.11.2017

Raport de adoptare
(642/R din 04.12.2017)

3 parlam.
adoptat de
Senat

14.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(643/R din 04.12.2017)

3 parlam.
adoptat de
Senat

28.11.2017

Raport de respingere
(652/R din 06.12.2017)

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură
Nr.
crt.
1

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.327/2017

PLx.438/2016

PLx.109/2016

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România – raport comun
cu comisia pentru industrii
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România –
raport comun cu comisia pentru industrii
Proiect de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la
lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi
parcările publice – raport comun cu comisia penru administrație

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

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.378/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al
Uniunii Europene – raport comun cu comisia pentru învățământ

Guvern
adoptat de
Senat

21.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(656/R din 07.12.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 – raport comun cu comisia 44 parlam.
juridică

28.11.2017

Raport de adoptare
(647/R din 05.12.2017)

Proiect de Lege privind instituirea unor cerinţe generale referitoare la
lucrările la reţelele şi gospodăriile tehnice care afectează străzile şi
parcările publice – raport comun cu comisia penru transporturi

3 parlam.
adoptat de
Senat

21.02.2017

Raport de respingere
(652/R din 06.12.2017)

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind 31 parlam.
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale adoptat de
nr.215/2001 – raport comun cu comisia pentru buget
Senat

21.11.2017

Raport de adoptare
(654/R din 06.12.2017)

Data
dezbaterii

Observaţii

05.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(651/R din 06.12.2017)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.339/2017

PLx.109/2016

PLx.396/2017

Denumirea proiectului

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

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.490/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în
adminstrarea Consiliului Judeţean Tulcea – raport comun cu comisia
juridică

3 parlam.
adoptat de
Senat

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.241/2016

PLx.76/2017

PLx.481/2016

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă

6 parlam.
respinsă
de Senat

28.11.2017

Raport de respingere
(648/R din 05.12.2017)

Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7 / 2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar

18 parlam.
adoptat de
Senat

28.11.2017

Raport de respingere
(649/R din 05.12.2017)

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

Guvern
adoptat de
Senat

05.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(655/R din 06.12.2017)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

30.10.2017

Raport de respingere
(640/R din 04.12.2017)

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.255/2017

PLx.274/2017

PLx.378/2017

Denumirea proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei
49 parlam.
naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia pentru cultură
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

Guvern
adoptat de
Senat

28.11.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(645/R din 05.12.2017)

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al
Uniunii Europene – raport comun cu comisia pentru agricultură

Guvern
adoptat de
Senat

05.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(656/R din 07.12.2017)

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

2

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.255/2017

Plx.293/2017

Data
dezbaterii

Observaţii

Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei
49 parlam.
naţionale nr.1/2011 – raport comun cu comisia pentru învățământ

14.10.2017

Raport de respingere
(640/R din 04.12.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

1 parlam.

28.11.2017

Raport de respingere
(641/R din 04.12.2017)

Denumirea proiectului

Iniţiator

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

2

3

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Plx.482/2017

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative

1 parlam.

04.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(644/R din 05.12.2017)

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr.215/2001 – raport comun cu comisia 44 parlam.
pentru administrație

04.12.2017

Raport de adoptare
(647/R din 05.12.2017)

04.12.2017

Raport de adoptare cu
amendamente
(651/R din 06.12.2017)

Plx.339/2017

PLx.490/2017

Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului
Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în
adminstrarea Consiliului Judeţean Tulcea – raport comun cu comisia
pentru mediu

3 parlam.
adoptat de
Senat

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

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.237/2017

Denumirea proiectului
Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informaţii

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

2 parlam.

05.12.2017

Raport de respingere
(646/R din 05.12.2017)

XII. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative
în domeniul justiției
Nr.
crt.
1

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.418/2017

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul raport
10 parlam. 29.11.2017
judecătorilor şi procurorilor
depus

Observaţii
Raport de adoptare cu
amendamente
(49/RC din 04.12.2017)
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Declarații politice
PNL solicită amânarea votului pe legile justiției și dezbaterea acestora
în comisiile permanente ale Parlamentului!
Am solicitat Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului:
1. să desesizeze Comisia specială cu privire la acest pachet legislativ și să transmită proiectele comisiilor
permanente de resort;
2. să solicite avizul Comisiei de la Veneția, așa cum însuși ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat la
întâlnirea cu Frans Timmermans;
3. să supună aceste legi unei dezbateri ample și să se realizeze studii de impact ale acestor legi atât de
importante.
Reamintim că CSM a dat o amplă motivare atunci când a formulat un punct de vedere negativ. CSM este, în
baza Constituției, garantul independenței justiției.
Nimănui de bună credință din societatea românească nu-i servește graba dezbaterii acestui pachet legislativ, cu
excepția celor care sunt în război cu legea, celor care vor controlul politic al justiției.
Deputat
Raluca Turcan
***
Victimele violenței în familie au nevoie de susținere!
Nu rămâne pasiv şi nu tolera violența domestică! Dacă vezi sau auzi că o femeie este bătută, înjurată,
umilită, sau că este victima violenţei domestice, trebuiesă intervii! Nu te face că nu vezi, nu întoarce privirea!
Ia atitudine! Anunţă autorităţile! Victimele violenței în familie au nevoie de susținerea noastră!
25 noiembrie, Ziua internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, ne oferă un prilej de a
reflecta asupra felului în care violenţa ne afectează vieţile. Violenţa nu se reduce doar la latura sa fizică, ci şi cea
verbală, psihologică, sexuală, economică, socială şi spirituală. Indiferent de forma de manifestare a acestor acte de
agresiune, esenţială este garantarea unui cadru legislativ şi instituţional coerent pentru a răspunde acestui flagel,
pentru a găsi cele mai bune modalităţi de evidenţiere a fenomenului şi de reacţie la o problemă care se răsfrânge
asupra funcţionării şi sănătăţii familiale şi a societăţii în ansamblu. Victimele violenţei domestice au, de fiecare dată,
nevoie urgentă să fie puse la adăpost, au nevoie de ajutor şi protecţie. Au nevoie de reacție din partea societății!
Numai aşa putem avea, cu adevărat, o societate sănătoasă.
România a făcut progrese în ceea ce privește asigurarea unui cadru legislativ care să reglementeze protecția
victimelor violenței domestice, însă, evident, acesta trebuie îmbunătățit permanent în raport cu realitățile sociale. Mă
bucur că, aici, în Parlament, împreună cu dumneavoastră și cu ONG-urile de profil, am contribuit la îmbunătățirea
acestui cadru legislativ. Însă, reglementările Parlamentului, ca și autoritate legislativă, în direcția stopării acestui
fenomen, trebuie să fie dublate de politici publice, de programe ale Executivului pentru prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor. Trebuie să facem mai mult decât discursuri și dezbateri sau diferite campanii ale căror
rezultate nu pot fi măsurate prea bine!
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Statul român, prin organele sale la nivel central și, mai ales la nivel local, ar trebui să dubleze eforturile pe
care le fac organizațiile non-guvernamentale în acest domeniu și să realizeze o campanie activă de informare a tuturor
femeilor și fetelor, potențiale victime ale violenței domestice, despre drepturile lor, despre măsurile de protecție de
care pot beneficia și timpul efectiv necesar implementării unor astfel de măsuri, despre sprijinul pe care îl pot primi
din partea autorităților pentru a depăși astfel de situații.
De multe ori, cazurile ieșite la iveală ne demonstrează și faptul că, la rândul lor, reprezentanții autorităților
publice au nevoie de mai mare instruire în legătură cu procedurile pe care trebuie să le urmeze în cazul în care se află
în fața unei agresiuni domestice. Doar pentru că agresiunile se petrec într-un mediu familial, nu însemnă că
autoritățile nu pot interveni. Dimpotrivă. Cele mai mari tragedii se întâmplă atunci când agresiunile se petrec în
familie, pentru că victima este mult mai captivă într-o relație cu agresorul și, în consecință, are mult mai multă nevoie
de siguranță și protecție din partea societății și a autorităților statului pentru a putea „evada” dintr-un astfel de mediu
ostil.
Consider că mesajul nostru trebuie să ajungă mai puternic în rândul acestor femei și fete. Fiecare fată și
femeie, din toate localitățile României, trebuie să știe că nimic nu justifică o agresiune asupra ei, că, dacă se întâmplă
acest lucru, trebuie să reacționeze imediat și să ceară ajutor! Trebuie să știe cui să se adreseze, ce pași are de făcut
dacă ea sau copiii ajung într-o situație în care sunt victime ale violenței domestice! De aceea consider că eforturile
statului român trebuie să se concentreze pe o educație constantă și o informare a tuturor femeilor despre
drepturile lor!
Tot pe EDUCAȚIE trebuie pus accentul și atunci când vorbim despre măsuri pe termen lung. Cred că
educația în acest domeniu trebuie să înceapă de timpuriu, chiar din timpul cursurilor de școală, prin dascălii,
profesorii, diriginții care formează caracterul viitorilor adulți, viitorilor soți, viitorilor părinți.. Și spun asta pentru că,
de cele mai multe ori, copiii sunt influențați în comportamentul lor la maturitate de exemplele pe care le-au avut
acasă, de modelele oferite de părinți. Un copil, care trăiește într-o permanentă agresiune fizică și emoțională în propria
casă, trebuie ajutat de societate să distingă normalitatea în viața de familie, tocmai pentru a nu copia, a nu perpetua
astfel de comportamente.
Să spunem NU violenței domestice! Și, DA, să reacționăm!
Deputat
Valeria Schelean-Șomfelean
***
Vin sărbătorile de iarnă cu un mare cadou pentru români! Bugetul de stat pentru 2018!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Sfârşitul anului se apropie cu repeziciune, iar majoritatea parlamentară nu a găsit nici timpul şi nici
înţelepciunea de a acorda construcţiei bugetare pe anul 2018 importanţa cuvenită. Mult mai importante au fost luptele
politice , legile justiție și fuga de răspundere dar și satisfacerea unor orgolii personale și nu în ultimul rând neputința
de a găsi banii suficienți pentru a-și onora promisiunile electorale.
Potrivit legii, Guvernul Tudose trebuia să trimită Parlamentului României, spre dezbatere, amendare şi
adoptare, proiectul de lege privind bugetul de stat al României pentru anul 2018. Dar cine îşi închipuie că această
guvernare respectă legea se înşeală!
De mai bine de 2 luni bugetul țării se află în chinurile facerii, este zarvă mare în laboratoarele partidului și
chiar dacă domnul Dragnea a dat ca prim termen 31 octombrie, bugetul nu este definitivat.
În plus, ceea ce nu vrea să recunoască actualul guvern şi nici ministrul de finanţe , este faptul că bugetul de
stat nu este al PSD-ului, ci al României. Discuţia şi adoptarea în termen a acestuia are un rol fundamental, nu numai
pentru ordonatorii de credit care vor şti cum să se încadreze în ţinte, dar şi pentru mediul macroeconomic. Bugetul
aprobat în termen creează predictibilitate şi stabilitate şi determină investitorii să privească economia României într-o
notă optimistă.
Domnilor guvernanţi! Nu mai prostiţi pe nimeni! Românii ştiu mai bine decât în trecut diferenţa dintre vorbe
şi fapte. Dintre demagogie şi adevăr. România are nevoie de un buget solid pentru anul următor, care să nu solicite
rectificări succesive.
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Teama dumneavoastră de a trimite proiectul de buget are o singură componentă: românii numai pot fi prostiți
și s-au cam lămurit de modul dezastruos în care aţi condus ţara în numai 11 luni, dar și faptul că nu găsiți banii pentru
ordonatorii de credite.
Eu încă mai sper că nu veţi aproba bugetul prin ordonanţă de urgenţă! Disperarea vă face să luați decizii din ce în ce
mai proaste.
Stimaţi colegi, ţara are nevoie de o lege a bugetului de stat cât mai rapid, iar actuala guvernare trebuie să
demonstreze mai mult ca niciodată, responsabilitate faţă de interesul naţional. Încerc să cred că poate vă veți trezi
înainte de a fi prea târziu.
Dacă nu vă veți onora promisiunile probabil electoratul va dori să mai repetați analiza ADN-ului, pentru că
acesta nu mai înghite minciuni. El vrea fapte, nu vorbe, este sătul de discursuri populiste și soluții fără efect.
Deputat
Florin Vasile Stamatian
***
Miniştri scumpi la vedere şi fără avere…
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Am adresat, în urmă cu o săptămână, o interpelare primului ministru, în care îmi manifestam surprinderea că
fotografiile a nu mai puţin de cinci demnitari, titulari ai unor portofolii ministeriale, lipseau de pe pagina de prezentare
a Cabinetului pe care domnia sa îl conduce, acestea fiind suplinite neinspirat de un logo al Guvernului României. Era
vorba despre domnii Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, Gheorghe Șimon, ministrul Economiei, Felix Stroe, ministrul Transporturilor, Marius Nica,
ministrul delegat pentru Fonduri Europene şi Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care,
presupun că nu din modestie sau exces de notorietate, până la data de 19.11.2017, când redactasem interpelarea
adresată primului ministru, nu au găsit de cuviinţă să pună la dispoziţia administratorului de site propriile fotografii.
Ceea ce mi s-a părut, însă, mai grav a fost faptul că, la aceeaşi dată, domnii Felix Stroe, ministrul
Transporturilor şi Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene nu aveau postate pe site-ul oficial al
Guvernului României nici măcar propriile declaraţii de avere şi interese, deşi trecuseră mai mult de 30 de zile de la
investirea lor în funcţie şi depunerea jurământului, ceea ce contravenea nu doar respectului faţă de cetăţean ci şi
legislaţiei în vigoare.
Chiar dacă, săptămâna trecută, premierul Tudose şi membrii Cabinetului său au avut o agendă încărcată, luni,
20 noiembrie fiind citită, în plenul reunit al celor două camere, moţiunea de cenzură depusă de opoziţie, iar joi, 23
noiembrie, aceasta a fost supusă dezbaterii şi votului Parlamentului, lipsa de reacţie a primului ministru la deficienţele
grave pe care le-am semnalat nu poate fi scuzată. Susţin aceasta pentru că demersul meu a fost diseminat public prin
intermediul unui comunicat de presă, întitulat sugestiv „Miniştrii fără chip ai Cabinetului Tudose”, care a fost preluat
şi publicat în data de 22 noiembrie atât pe site-ul Camerei Deputaţilor cât şi pe portalul de ştiri al Agenţiei Naţionale
de Presă Agerpres, a căror sinteză presupun că ajunge în fiecare zi pe masa de lucru a premierului.
Cu toate acestea, după mai mult de o săptămână de la semnalarea unor grave deficienţe de comunicare, de
altfel nepermise la un asemenea nivel instituţional, pe pagina de prezentare a Cabinetului de miniştri de pe site-ul
oficial al Guvernului României sunt postate numele aceloraşi cinci miniştri fără chip, doi dintre aceştia fiind, în
continuare, cu declaraţiile de avere şi interese bine ferite de ochii curioşilor.
Sper că nu şi de ai inspectorilor Agenţiei Naţionale de Integritate, care acum au toate motivele să ceară
verificarea din oficiu a averilor acestora.
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
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Guvernul Tudose pune în pericol șansa ca fermierii români să beneficieze
de fonduri europene și plăți directe după anul 2020!
Stimați colegi,
Deja a devenit un clișeu ca promisiunile făcute în campanie românilor de către PSD să rămână nerespectate!
Astfel, parte dintre promisiunile importante ale Puterii actuale sunt fie amânate, fie blocate sau chiar uitate definitiv,
iar consecințele acestor tertipuri devin din ce în ce mai grave!
Din păcate, una dintre cele mai mari probleme pe care le generează guvernarea PSD-ALDE o reprezintă
blocarea investițiilor prin retragerea finanțării necesare derulării acestora, cum este și cazul sacrificării programului
care prevedea cadastrarea gratuită a imobilelor și a terenurilor agricole.
Adică, prin retragerea de către Guvernul Tudose a celor 2 milioane de lei puse la dispoziția OCPI și a
primăriilor pentru acest program, care este oricum unul destul de dificil de implementat, se pune în pericol
posibilitatea ca fermierii români să mai poată beneficia de fonduri europene și plăți directe după anul 2020!
Mai trebuie spus și faptul că Programul Naţional de Cadastru prevede înregistrarea, până în 2023, a tuturor
imobilelor din România, fie că acestea reprezintă clădiri sau terenuri agricole. În acest an, ANCPI a cadastrat doar
puţin peste 300.000 de imobile. Din acest motiv, primarii se tem de faptul că, în lipsa banilor alocați de către Guvern,
autoritatea de resort nu va mai putea, sub nicio formă, să reușească să ducă programul de cadastrare la capăt doar din
fondurile proprii.
Mai mult decât atât, Guvernul PSD-ALDE se pregătește, potrivit unui proiect de ordonanţă al Ministerului
Dezvoltării, să sisteze plata subvenţiilor nu numai pentru anul următor, ci pe următorii 4 ani pentru cadastrare (suma
totală economisită astfel fiind de 2 miliarde lei), astfel încât ANCPI va fi aruncată în aer dacă nu va găsi rapid alte
metode pentru a asigura integral toate cheltuielile de cadastrare.
Deci, cu alte cuvinte, guvernanții domnului Dragnea intenționează să retragă subvenţiile de 2 miliarde lei, pe
care trebuia să le plătească prin ANCPI în următorii 4 ani, chiar dacă instituţia menționată are în derulare un program
prin care se obligă să cadastreze gratuit toate imobilele și terenurile agricole din ţară.
Doamnelor și domnilor deputați,
Consider că retragerea fondurilor alocate de către Guvernul României pentru cadastrarea gratuită a
terenurilor agricole reprezintă un gest absolut iresponsabil, care poate crea grave prejudicii fermierilor
români, precum și întregului sector agricol și, de aceea, ca parlamentar liberal, membru al Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților, ținând cont de faptul
că oricum fermierii din România se confruntă cu numeroase probleme, reușind să supraviețuiască cu greu pe o
piață concurențială acerbă, îi solicit Premierului Tudose să anuleze acest demers al Ministerului Dezvoltării și
să nu adopte ordonanța prin care se vor retrage subvențiile pentru cadastare!
Deputat
Robert Boroianu
***
Guvernul Tudose promovează prin ordonanță de urgență
furtul din pensiile private ale românilor
Doamnă/domnule Președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Guvernul Tudose a devenit unul profund anti-român și anti-constituțional, pentru că adoptă în ultima vreme
tot felul de ordonanțe de urgență, unele mai controversate decât altele, dar și foarte contestate de toată lumea.
Susțin acest lucru aici, în Parlamentul României, deoarece, prin adoptarea Ordonanței de urgență nr.
82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul PSDragnea încalcă în mod flagrant
Constituția și drepturile constituționale ale românilor, contribuabili la pensiile private!
Mai mult decât atât, este limpede și faptul că prin această ordonanță de urgență prin care se
diminuează contribuția angajaților la Pilonul II de pensii, se încalcă dreptul acestora la proprietate privată,
adică unul din drepturile pentru care și-au dat viața mulți români la Revoluția din 1989!
Imediat cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG păguboasă pentru viitorul și siguranța
celor care au plătit timp de 10 ani pentru a-și asigura o pensie privată - și care mai au cel puțin încă pe atât pentru a
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avea vârsta necesară și dreptul de a beneficia de pensie -, PNL cerut în scris Avocatului Poporului să atace actul
normativ la CCR. De asemenea, PNL îi îndeamnă pe toți cetățenii afectați de măsură să acționeze pe calea
contenciosului administrativ pentru suspendarea efectelor OUG 82/2017 și ridicarea excepției de neconstituționalitate
în instanțele de judecată.
Doamnelor și domnilor,
Trebuie precizat faptul că prin prevederile acestei ordonanțe de urgență, se reducere contribuția la
Pilonul II de Pensii de la 5,1 la 3,75% din salariul brut, ceea ce presupune diminuarea sumelor nominale virate
la Pilonul 2 de către fiecare angajat. Cu alte cuvinte, sumele efectiv virate în fiecare cont individual, lunar, vor fi
mai mici cu circa 11%, chiar dacă procentul stabilit pentru contribuții se raportează la un salariu brut mai mare. În
concluzie, scăderea pensiei private va fi de 20-30% la finalul stagiului de cotizare, conform simulărilor realizate
de către analiștii financiari de profil.
Ca parlamentar liberal, consider că prin acest demers nejustificat Guvernul Tudose jecmănește contribuțiile la
Pilonul II de Pensii a circa 7 milioane de români, atât din sectorul privat, cât și din sectorul public! Adică, fără să
întrebe pe nimeni și deci fără a avea în niciun fel acordul de a tăia din fondurile aflate în proprietatea salariaților,
Guvernul PSDragnea ia cu japca de două ori și mai și minte cu nerușinare că nu vor scădea deloc contribuțiile!
Deputat
Florin Roman
***
Fondul suveran: New Deal sau sinecură de partid?
Doamnelor și domnilor deputați,
Stimați colegi,
PSD a pus pe repede înainte legea privind înființarea Fondului Suveran, o mega-structură economică ce ar
urma să înglobeze circa 90 de companii de stat, cu un capital social de peste 9 miliarde de lei. Săptămâna aceasta
proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului în procedură de urgență, dorindu-se adoptarea lui cu ocolirea
dezbaterilor parlamentare necesare și normale, mai ales în cazul unui astfel de proiect, cu un impact gigantic asupra
economiei românești și a bugetului de stat.
PSD încearcă să justifice această grabă, prezentând Fondul Suveran ca un proiect salvator, ce ar urma să
rezolve problema investițiilor în diverse sectoare economice, în special în infrastructura mare. Un proiect asemănător
cu New Deal-ul propus de președintele american Roosevelt pentru regenerarea economiei Statelor Unite, după criza
economică din anii 30.
În realitate însă, nu este deloc așa. Probabil pentru că Liviu Dragnea nu crede în soluțiile promovate de străini, ci în
cele românești, cu rezultate garantate, precum afacerea Belina...
Personal, încă din luna septembrie, folosind mecanismele parlamentare, i-am adresat Ministrului Economiei
mai multe întrebări despre acest fond, cerând lămuriri, pentru că în proiectul de lege există foarte multe lucruri
neclare. Am primit însă doar un răspuns de trei rânduri, de la un Secretar de Stat, prin care mi se spune să studiez
proiectul de lege publicat pe site-ul ministerului. Înțeleg acum că acest mod de abordare nu este izolat, ci face parte
dintr-o strategie a PSD de a evita orice dezbatere pe acest proiect de lege. Un fel de “noaptea ca hoții” transformat
acum în “iute ca ciorditorii”. Tocmai de aceea proiectul a și fost depus în procedură de urgență, urmând, probabil, să
fie adoptat către sfârșitul anului, în sunet de colinde, când românul va fi atent la ce va mai putea pune pe masa de
Crăciun, după ce euro se apropie de 5 lei, și nu va mai fi atent la ce furtișaguri face PSD prin Parlament.
Prin Fondul Suveran PSD pregătește o mega-țeapă prin care ar urma să aducă la pușculița de partid cam tot ce
a mai rămas companie de stat profitabilă în România. Astfel, începând chiar de anul viitor, participațiile statului la
companii precum Hidroelectrica, Romgaz, TransGaz, Aeroporturi Bucuresti, Imprimeria Națională, Nuclearelectrica,
Electrica, Registrul Auto Român, Portul Constanța, SALROM, Poșta Română, Romsilva, Metrorex, Aeroportul
Internațional Kogălniceanu, CEC, Eximbank, Tarom, GDF Suez Energy, E.ON, Rompetrol Rafinare, OMV Petrom ar
urma să constituie acest Fond Suveran. Aceste societăți nu vor mai vărsa dividende la bugetul statului, ci la Fond, iar
vânzarea pachetelor de acțiuni se va putea face direct, fără să mai fie necesară respectarea procedurilor prevăzute de
lege în cazul privatizărilor. Bănuim însă ca va fi totuși necesară vărsarea unor comisioane grase prin conturi offshore... Toată această mega-schemă va fi administrată de doar 16 oameni, numiți de Parlamentul majoritar PSD, cel
mai probabil după principiul “vocea și talentul”.
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Iată deci cum PSD pregătește un fel de al doilea FNI, o mega-sinecură de partid, prin care nu vrea nimic
altceva decât să preia “pe persoană fizică” tot ce a mai rămas de valoare în economia românească.
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
OUG 82 /2017 - o altă ordonanță marca PSD-ALDE care lezează interesul românilor
Stimați colegi,
Suntem la aproape un an de când coaliția PSD-ALDE a ajuns la guvernare în baza unui program de guvernare
pe care noi, cei din PNL, l-am demontat încă de pe atunci ca fiind neaplicabil și total nerealist. Putem observa, astăzi,
că implementarea măsurilor din program a rămas la stadiul de simple promisiuni neîndeplinite, iar România se afundă
și mai mult, în ciuda unei creșteri economice substanțiale ale cărei efecte ar fi trebuit să se traducă în bunăstare pentru
cetățeni. Însă, în loc de bunăstare, românii au ”primit” de la guvernanți o creștere accelerată a prețurilor la carburanți
și bunurile de consum, o monedă națională tot mai slabă, fapt care a determinat o scumpire a ratelor la credite, noi
taxe și impozite, dar și o mega-escrocherie, Guvernul naționalizând practic o parte din banii pe care românii îi puneau
deoparte, prin Pilonul II de pensii, pentru a beneficia de o bătrânețe mai liniștită.
Astfel, în loc să vină cu o nouă lege a pensiilor cu care se tot lăuda, Guvernul a adoptat, fără o dezbatere
serioasă, o nouă ordonanță de urgență, așa cum ne-a obișnuit de altfel și atunci când au vrut să schimbe legile justiției
sau să majoreze acciza la carburanți. Este vorba de Ordonanța de urgență nr. 82 /2017, prin care Guvernul nu face
altceva decât să ia cu japca o bună parte din banii destinați pentru pensia privată, afectând dreptul la pensie, materie
pentru care Constituția interzice modificarea normelor prin intermediul ordonanțelor de urgență.
Tocmai de aceea, PNL a și depus la Avocatul Poporului, săptămâna trecută, o scrisoare prin care îi cere
sesizarea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a ordonanței de urgență ce modifică pilonul II
de pensii.
Domnilor deputați din majoritatea parlamentară,
Dreptul la pensie nu este un simplu slogan de campanie, iar banii pe care românii îi economiseau prin pilonul
II de pensii sunt bani pe care statul îi garanta în baza unor legi, care, iată, că sunt modificate peste noapte de Guvernul
Tudose.
Ce stat este acela în care legea nu este respectată chiar de către cei care ar trebui să vegheze la respectarea ei?!
Românii trebuie să știe că acest Guvern se face vinovat de încălcarea prevederilor Legii nr.411/2004, prin care se
prevedea obligația ca, începând cu data de 1 ianuarie 2017, această contribuție la pilonul II trebuia să fie în valoarea
de 6% și nicidecum să fie redusă la nivelul de 3,75%.
Unde este mult-lăudata creștere economică, pe care ne-o prezentați ca o mare reușită a guvernării PSDALDE, când în realitate veniți și luați astfel de măsuri doar pentru a mai acoperi din găurile de la buget cu banii de
pensie pe care îi luați din buzunarele românilor?!
Domnii Dragnea și Tudose, împreună cu doamna Olguța Vasilescu, reușesc fără prea mult efort să arunce țara
în haos prin astfel de măsuri, totul doar pentru a mai colecta niște bani la bugetul pe care l-au sărăcit și pentru a avea
de unde să mai împartă către clientela de partid. De aceea, domnilor din PSD și ALDE, fac un apel către
dumneavoastră și vă rog, în numele românilor, să îi opriți pe acești domni să se mai joace cu interesele cetățenilor
acestei țări!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Degringolada PSD-ALDE, o redesenare a intereselor naționale
ca interese de grup pentru Dragnea și Tăriceanu
Dragi colegi,
Domnii Dragnea și Tăriceanu s-au demascat ieri. Am văzut în splendoarea lor, ce îi mână în luptă pe acești
lideri neobosiți în declarații conspiraționiste, seară de seară, la televizor. Cei doi nu au mai așteptat să trunchieze
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sistemul de justiție, să îl lase pe Președinte fără prerogative, să pună talpa în gâtul ONG-urilor sau să aducă la ordine
SRI, așa cum își doresc. Plini de energie și avânt s-au iscălit ca reprezentanți ai poporului și Parlamentului, întrupând
(sic!) însăși Suveranitatea națională, pentru a combate Departamentul de Stat al SUA. Viziunea celor doi despre
regimul politic din România se rezumă la acest gest: doresc să își exercite, asemeni unor monarhi absoluți într-o
democrație contorsionată, atribuții nelimitate, să poată să ordone, să acumuleze, să negocieze și să facă din România
absolut tot ce le taie capul.
Concepția acestor indivizi asupra, de exemplu, parteneriatului cu SUA este una de nivel tribal: noi deținem
după bunul plac o țară, cu niște resurse, suntem la comanda ei și o tranzacționăm ca în Obor ca să fim lăsați în pace în
curtea noastră. Degringolada produsă de PSD-ALDE sub comanda celor doi este un spectacol dirijat în care nu este
afectat doar nivelul de trai al oamenilor prin creșteri de prețuri, ci întreg sistemul politic și instituțional al României.
În economie sunt atacate companiile, prin taxare și reguli aberante. În societatea civilă, ONG-urile sunt
atacate prin modificări legislative și supuse unui linșaj politic în mass-media direct de către partidul de guvernare. În
justiție nu sunt schimbate doar niște proceduri pe ici și colo, ci se realizează o întreagă operă de dezechilibrare a
puterilor în stat și de punere sub comandă politică a celor care înfăptuiesc anchete sau iau decizii în procese. În plus,
deși vedem că aproape nimeni nu susține vreunul din demersurile majorității și, prin urmare, ne-am aștepta la un pas
înapoi din partea PSD-ALDE, situația este tocmai inversă.
Orice critică serioasă venită împotriva actualei puteri Dragnea-Tăriceanu este un prilej pentru aceștia de a mai
accelera în direcția opusă și de a lovi mai puternic în adversarii instituționali. Dacă oamenii ies în stradă, sunt atacate
legislativ ONG-urile. Dacă mai sunt ziare sau televiziuni critice, atunci se inventează o conspirație în care “serviciile”
și președintele acționează nelegitim și, deci, trebuie sancționați și lăsați fără atribuții. Dacă SUA transmit îngrijorări
despre Justiția din România, atunci se merge până la suspendarea achizițiilor de rachete în Comisiile Parlamentului
sau până la punerea în discuție a Acordurilor și parteneriatelor pe care se întemeiază securitatea României. Această
lipsă de responsabilitate politică - accountability, dublată de reacțiune furioasă, este apanajul unor regimuri antidemocratice, care au devenit model de conduită pentru domnii Dragnea și Tăriceanu și pentru coaliția lor.
Din păcate, majoritatea parlamentară de astăzi, formată de PSD și ALDE, este captivă unui grup politic
radical și reacționar ce lucrează pentru a schimba pe fond regimul politic din România. Forma politică urmărită este
una incertă, fără reguli clare, echivocă în valori, cu o clientelă politico-economică cât mai largă prin ale cărei
mecanisme să sugrume orice forme de opoziție și rezistență. Totul în beneficiul personal al unor politicieni.
În lumina acestor realități, pentru a nu ne cufunda iremediabil în întuneric, solicit în special colegilor din
partea puterii de azi, să izoleze acest grup ostil intereselor României, așa cum le înțelegem încă împreună: apartanența
la societatea euro-atlantică, ca societate democratică cu economie de piață și cu un regim al controlului reciproc al
puterilor în stat.
Deputat
Romeo Nicoară
***
1 Decembrie, zi de unitate naţională
Dragi colegi,
La 1 Decembrie sărbătorim împreună 99 de ani de la Marea Unire, un eveniment sublim al istorie noastre
naţionale. 1 Decembrie este un moment în care fiecare dintre noi trebuie să aducă un omagiu profund celor care au
făcut jertfa supremă pentru apărarea şi întregirea teritoriului naţional. Generaţiei eroice de la 1918 îi datorăm respectul
nostru profund, pentru cugetul, curajul, onoarea şi dragostea de ţară.
Privesc cu mândrie şi recunoştinţă spre trecut, dar şi cu încredere şi speranţă spre viitor, un viitor pe care noi,
ca naţiune, alegem să-l construim.
Astăzi, poporul român are nevoie mai mult ca oricând să rămână unit. Încrederea reciprocă trebuie să
constituie temelia unei viziuni coerente, în care fiecare dintre noi să aibă un rol bine determinat. „Aripile” identităţii
naţionale ale României trebuie să rămână puternice în ciuda unor evenimente consumate sub auspicii incerte.
1 Decembrie este prin excelenţă un îndemn la unitate, solidaritate, cumpătare şi mândrie naţională. Cred că
naţiunea română are resurse umane şi materiale pentru a-şi îndeplini idealurile. Nimeni nu le poate lua românilor
curajul, jertfa şi spiritul de sacrificiu, elemente adânc înrădăcinate în fiinţa naţională.
România are nevoie mai mult ca oricând de un proiect de ţară, un proiect pe care l-a mai avut şi aici amintesc
faptul că Moldova istorică a oferit un astfel de proiect în 1917, într-un moment de grea încercare pentru poporul
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român. Uitându-mă spre trecut, văd o istorie plină de încercări pentru România, cu dictatură regală, dictatură în regim
de război, dictatură comunistă, care nu au slăbit fiinţa naţională.
Îmi doresc o Românie stabilă având în centrul ei cetăţeanul. Avem nevoie de profesionalism şi
responsabilitate în ceea ce facem şi ne propunem să facem, de încredere şi devotament faţă de valorile noastre
comune. Ţara noastră este un partener de încredere, respectat la nivelul instituţiilor din care face parte, prin modul
cum şi-a îndeplinit atribuţiile. România nu are nevoie de egoism, şi, mai ales de egoism politic, nu are nevoie de lupte
interne care să servească interese personale.
Folosesc acest prilej pentru a le transmite tuturor românilor un mesaj: aveţi încredere în voi înşivă, aveţi
încredere în România şi astfel vom reuşi să transmitem generaţiilor viitoare ceea ce generaţiile trecute ne-am transmis
nouă: dorinţa de a fi o naţiune mai puternică şi mai bună.
La Mulţi ani români, La Mulţi Ani România!
Deputat
Mugur Cozmanciuc
***
”Statul paralel” te arde la buzunar!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Românii simt tot mai puternic efectele unei guvernări slabe, dezorientate, pe alocuri anti-europeană, care a
reușit să destabilizeze practic toate echilibrele câștigate cu greu în ultimii ani. Dobânzile nu se mai opresc din creștere,
cursul leul/euro a depășit și deprecierea maximă din perioada crizei economice, prețurile la toate bunurile din coșul
zilnic al românilor au luat-o razna, iar veniturile și puterea de cumpărare a populației continuă să se deprecieze.
Aceasta este realitatea pe care o trăiesc românii și nimeni nu poate să o conteste. Cum se întâmplă ca, în an de creștere
economică să se declanșeze, ca într-un joc de domino, toate aceste efecte negative, se explică simplu – toate sunt
cauzate de măsurile proaste luate de Guvern.
Incompetența și eșecul Guvernului PSD-ALDE nu trebuie să dea satisfacție nimănui, pentru că nu este eșecul
acestor partide sau al liderilor lor, ci este eșecul românilor și al României. Este un eșec decontat de toți. Un guvern
incompetent nu poate să bucure pe nimeni, nici măcar pe competitorii politici, pentru că incompetența sa se răsfrânge
asupra stabilității financiare a țării, asupra atragerii efective de fonduri europene, asupra competitivității agenților
economici români, asupra salariilor, pensiilor, alocațiilor, locurilor de muncă. Ori, toate acestea chiar se văd în
România de astăzi: deficitul bugetar este dublu față de anul trecut, din fondurile europene nu s-a luat mai nimic și
există riscul suspendării acestora, agenții economici sunt loviți săptămânal prin actele normative emise de Guvern,
salariile sunt tot mai slabe ca putere de cumpărare, majorarea pensiilor este amânată încă o dată, școlile, spitalele și
infrastructura nu resimt în niciun fel creșterea economică. Aceasta este demonstrația cea mai clară a eșecului
guvernamental.
În viață, când greșești, e bine să recunoști și să-ți asumi eșecul. La fel este și în politică! Omul politic
responsabil, ”bărbatul” politic al cărui program a eșuat, își asumă eșecul și pleacă, nu persistă în greșeală! Nu se agață
de funcții, chiar dacă o societate întreagă i-o cere! Nu am mai avut, în cei 27 de ani care au trecut de la căderea
comunismului, o situație în care Guvernul, din cauza măsurilor nocive, să ajungă să coalizeze împotriva sa practic
întreaga societate: patronate, sindicate, angajați, pensionari, societatea civilă, intelectuali și mare parte din mass
media.
Cine a sperat că Dragnea, Tăriceanu, Tudose, Olguța Vasilescu și alți lideri ai coaliției de guvernare își vor
asuma eșecul, vor cere scuze electoratului pentru această mare înșelătorie care poartă numele programului de
guvernare ”îndrăznește să crezi” și vor pleca acasă rușinați pentru că i-au păcălit pe români, s-a înșelat amarnic. PSDul a fost mai tot timpul la guvernare în ultimii 27 de ani și nu a plecat niciodată de la guvernare, ori de câte ori a
guvernat împotriva românilor, decât gonit de furia poporului. Vă rog să vă uitați la ultima născocire a acestora, prin
care aruncă vina pentru toată incompetența lor, pentru toată nepriceperea și pentru eșecul guvernării pe un inamic nou,
inventat în laboratoarele propagandei PSD. Cine-i vinovat pentru toate? Statul paralel!
Statul paralel este responsabil pentru tot eșecul guvernamental! Și pentru creșterile de prețuri și pentru salarii
scăzute de la 1 ianuarie 2018 și pentru amânarea majorării pensiilor și pentru zero investiții în infrastructură și pentru
posibila înghețare a fondurilor europene. Da! Statul paralel i-a mințit pe români în 2016 că le va crește veniturile peste
noapte și prețurile vor scădea. Statul paralel promovează legi ale justiției care să-i ducă pe procurori și judecători să
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dea explicații în fața CEX al PSD. Statul paralel a tăiat din finanțarea administrațiilor publice locale, încât le-a dus în
sapă de lemn. Statul paralel i-a mai păcălit, încă o dată, pe profesori, medici și funcționari cu dublări de salarii, iar
acum poate le va da un 2-3%, adică mai puțin decât au crescut prețurile în 2017. Statul paralel i-a amăgit pe toți
pensionarii cu o viață mai bună și tot statul paralel a atentat la drepturile persoanelor cu dizabilități. Tot statul paralel
și-a bătut joc și de tinerii absolvenți de medicină, la examenul de rezidențiat și tot statul paralel a fost incapabil să
cumpere vaccinuri împotriva rujeolei, pentru a stopa decesele în rândul copiilor.
Așa este! Statul ăsta paralel chiar este extrem de nociv! A făcut enorm de mult rău românilor. Dincolo de
ironie, această invenție a PSD o iau ca pe un gest de sinceritate al liderilor săi, pentru că așa cum reiese din realitatea
pe care o trăim cu toți, statul paralel este chiar PSD! PSD este paralel cu realitățile din România. Degeaba încearcă
liderii PSD-ALDE să mai caute inamici nevăzuți pentru a-și justifica eșecul guvernamental, pentru că nu mai au nici
un fel de credibilitate în societatea românească. Românii au fost păcăliți, iar asta nu se iartă și nu se uită așa ușor!
Deputat
Ioan Balan
***
Găina nu se plimbă cu mașina! Oul, carnea și brânza ... da!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Un guvern nu se poate conduce doar în glumă, doar cu ironii ieftine, prin minciuni și prin încercări eșuate de
găsire a unor inamici inexistenți, care să justifice eșecul și incompetența miniștrilor în funcție. Un guvern nu poate
performa și nu poate produce efecte favorabile pentru cetățeni, atâta vreme cât acesta este total debranșat de la
realitățile economice și sociale, le neagă în mod absolut și, mai mult, încearcă să deformeze realitatea, cu o realitate
”paralelă”. Nu cred că este vreun cetățean român care să nu se fi minunat, atunci când unul din cei doi lideri ai
coaliției actuale de guvernare, fost liberal și al doilea om în statul român, spunea cu toată gura că el nu a văzut nicăieri
ca benzina să se fi scumpit, ca urmare a creșterii accizei la carburanți. Din păcate, domnul Tăriceanu nu a fost nici
primul și nici ultimul dintre liderii actualei coaliții, care găsesc justificări, care mai de care mai trăsnite pentru a
justifica efectele negative resimțite de populație, ultima ”inovație” fiind invenția năstrușnică a existenței unui ”stat
paralel”. Da! ”Statul paralel” este vinovat pentru toate nereușitele Guvernului, pentru toate promisiunile făcute de
Liviu Dragnea și PSD, uitate la numai un an de la alegerile generale.
Din acest peisaj guvernamental sinistru, nu putea să lipsească și domnul ministru Petre Daea, care, chestionat
pe marginea scumpirii fără precedent a unor bunuri alimentare din coșul de bază al consumatorului român, în special
legat de explozia prețului la ouă și influența negativă a scumpirii cu aproape 20% a carburanților, domnul Daea a
crezut că prin gluma ”găina nu se plimbă cu mașina”, va acoperi rușinea unui guvern care face, de la o zi la alta, tot
mai scumpă viața românilor. Este drept faptul că, găinile nu se plimbă cu autoturismele, însă ouăle da, iar tot ciclul de
producție al unui ou este influențat, în foarte mare măsură de prețul carburanților. Producția agricolă este mai scumpă,
pentru că lucrările agricole se fac cu ajutorul carburanților, transportul producției agricole, al produselor procesate
pentru hrana animalelor și încălzirea halelor de producție sunt influențate în mod decisiv de prețul la produsele
energetice – gaz mai scump cu peste 6%, energie electrică mai scumpă cu aproape 10%, carburanți mai scumpi cu
cca. 20%. Din păcate, explozia prețului la ouă, de peste 200% a acoperit și alte creșteri de prețuri la produsele de bază,
cum ar fi carnea, laptele, brânzeturile, legumele și fructele. Vreau să cred și sper că prin această afirmație, domnul
Petre Daea nu și-a exprimat adevăratele intenții și adevărata sa viziune asupra agriculturii românești. Vreau să cred că
este doar o scăpare, produsă de intenția de a nu lipsi și el din corul bocitoarelor PSD care acuză ”statul paralel”. O
agricultură care nu este influențată de prețul carburanților este o agricultură rudimentară, care nu se realizează cu
metode moderne, cu utilaje și mecanizare, cu tractoare și treierătoare. Nu știu dacă domnul Daea a aflat, însă, în
economiile agrare moderne, porumbul nu se mai cultivă cu sapa, iar cerealele nu se mai recoltează cu secera, ci
mecanizat, irigațiile nu se mai fac cu găleata și cana, ci cu motopompe care consumă combustibili. Nici găina, ca să
producă ouă și în anotimpul rece, nu se mai plimbă, ca odinioară, liberă pe islazuri, ci este crescută în alevamente
încălzite, luminate și hrănite corespunzător.
Oricâte tertipuri vor căuta cei din PSD și ALDE pentru a justifica pierderea de bunăstare pe care a adus-o
guvernarea Dragnea, nu vor reuși, pentru că oamenii au înțeles deja faptul că viața mai scumpă, facturile tot mai mari,
ratele bancare tot mai greu de onorat sunt rezultatul unei guvernări incompetente, care a demonstrat deja că are cu
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totul alte obiective decât cele care privesc creșterea standardului de viață al populației. A trecut un an de zile și niciun
român nu poate spune că trăiește astăzi mai bine decât trăia anul trecut pe aceeași vreme sau față de acum doi ani.
Toată lumea a așteptat de la această coaliție un singur lucru: să pună în aplicare acel program fantastic de guvernare.
Nimic mai mult. Acesta era în fapt testul dacă programul și promisiunile făcute în campanie sunt sau nu mincinoase.
Ori, adevărul a ieșit singur la suprafață și ne arată astăzi că românii au fost înșelați îngrozitor, pe toate palierele de
așteptare publică: pensii, salarii, investiții, debirocratizare, respect pentru instituții și lista poate continua.
În ceea ce privește atitudinea domnului Daea, care, ca ministru, a avut și unele foarte mici realizări, eu,
personal i-aș recomanda să se preocupe mai degrabă de soarta fermierilor, de scoaterea acestora din subzistență, de
sprijinirea lor prin investiții guvernamentale serioase și să lase propagandei de partid sarcina de a se ocupa de spălarea
rușinii guvernului condus de Dragnea și Tudose. Domnul Petre Daea știe foarte bine faptul că nici oaia, nici vaca și
nici porcul nu se plimbă cu autoturismul, însă carnea, brânza și lâna o fac din plin, iar creșterea prețurilor de la raft
pentru produsele alimentare nu poate fi aruncată la infinit pe spinarea altora, când cauzele, care sfidează evidența, sunt
chiar în curtea Guvernului.
Deputat
Nicolae Giugea
***
Atacul împotriva ONG-urilor, un nou episod de ură
a coaliției PSD-ALDE împotriva românilor
Părea doar o chestiune de timp până când PSD, adversar dintotdeauna al societăţii civile şi al presei cu
adevărat independente, să încerce să reducă la tăcere unul dintre cele mai active sectoare ale democraţiei noastre.
Trecerea tacită prin Senat a modificărilor la legea ONG-urilor reprezintă un moment critic în lupta actualei majorităţi
parlamentare împotriva a tot ceea ce i se opune. Este motivul pentru care noi, Partidul Naţional Liberal, avem datoria
de a depune orice efort, parlamentar, civic, legal, pentru ca amendamentele domnilor Pleşoianu şi Nicolae să nu
ajungă niciodată să aibă putere de lege.
Asistăm la un nou episod izvorât din mitologia „anti-sorosismului“, propaganda ieftină folosită de PSD şi
ALDE după preluarea puterii. Constatăm că membrii acestei coaliții transformă preluarea legitimă a conducerii
statului într-o cruciadă ilegitimă împotriva a tot ceea ce are curajul să li se opună. Majoritatea parlamentarilor PSDALDE, generată de o minoritate a celor care s-au prezentat la vot şi a pus ştampila pe coaliția PSD-ALDE, iau cu asalt
statul român. Această majoritate își dorește să schimbe întreaga arhitectură instituţională şi legală după propriul chip.
Un chip hâd, care transmite doar ură!
Un partid social-democrat, care se pretinde reprezentantul celor mulţi şi obidiţi de soartă, a înlocuit dialogul
cu pumnul în gură. A înlocuit empatia cu vrajba, solidaritatea socială cu dezbinarea între diversele categorii ale
societăţii! A înlocuit redistribuirea bogăţiei cu centralizarea ei în conturile protejaţilor lui Liviu Dragnea, prin
instrumentele jafului şi intimidării!
Țintele modificării legii ONG-urilor sunt, la prima vedere, organizațiile civice, care denunţă corupția și
militează împotriva ei, ţin sub lupă politicienii, indiferent că sunt la putere sau în opoziţie. Însă cei doi pesediști
lovesc, de fapt, un sector întreg, pentru că se știe foarte bine că ONG-urile din România intervin acolo unde statul
român a eşuat.
Serviciile sociale, pe care fundaţiile şi asociaţiile le oferă românilor năpăstuiți de soartă, celor care locuiesc în
aşa-numitele „pungi de sărăcie“, nu au, din păcate, un corespondent eficient în activitatea desfăşurată de instituţiile
statului. Aceste organizații au dovedit, de multe ori, că pot ameliora situaţiile de vulnerabilitate, că pot combate
sărăcia şi pot aduce alinare acolo unde statul nu a văzut sau, mai grav, a ignorat realitatea cruntă.
Acum, ONG-urilor li se cere să se retragă din teren, din comunităţile vulnerabile unde oferă alinare, şi să facă
suplimentar muncă de birou. Totul cu scopul ca Pleşoianu şi Nicolae să fie siguri că, între sutele de mii de donatori
inimoşi de 2 euro prin SMS, nu se ascunde cumva şi numărul de telefon al lui George Soros. O astfel de propunere
arată micimea și mentalitatea bolnavă a actualilor conducători ai României, orbiţi de putere şi aliniaţi, fără pic de
voinţă proprie și o minimă morală, în spatele unui Mugabe de Teleorman.
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
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Coaliţia PSD-ALDE a dus în derizoriu
instrumentele de control parlamentar asupra Executivului
Suntem în pragul lunii decembrie şi, la un an de la începerea activităţii mele ca deputat, sunt în măsură să vin
în faţa dumneavoastră cu o constatare.
Am adresat, din ianuarie până în prezent, întrebări şi interpelări către mare parte din membrii Guvernului
PSD-ALDE, pe probleme de mediu, ape, păduri, fonduri europene, administraţie, sănătate, educaţie şi cercetare,
situaţii de urgenţă. Domenii diferite şi totuşi, răspunsurile la întrebări şi interpelări au în comun mai multe decât v-aţi
putea imagina.
80% din răspunsurile primite de la miniştrii coaliţiei PSD-ALDE conţin informaţii vagi, pe lângă subiect,
paragrafe din legi şi memorandumuri, trimiteri la alte instituţii, aflate în subordinea sau coordonarea autorităţilor
publice centrale în cauză, texte copiate din strategii. Lipsa de interes pentru asigurarea transparenţei guvernării, lipsa
de acţiune şi, în consecinţă, lipsa măsurilor concrete, în baza cărora să fie formulate răspunsuri la obiect au
caracterizat toate aceste răspunsuri. În plus, răspunsurile au fost transmise frecvent cu întârzieri peste intervalul legal
de minim două săptămâni şi astfel problemele abordate s-au disipat, şi-au pierdut caracterul de eveniment curent în
termeni politici, sociali sau economici.
Trebuie să recunoaştem, stimaţi colegi, că, din nefericire, „puterea corupe, iar puterea absolută corupe
absolut” caracterizează pe deplin viaţa politică din România la momentul actual. Membrii Guvernului PSD-ALDE au
dus în derizoriu instrumentele prin care se exercită controlul parlamentar asupra executivului, după cum parlamentarii
PSD-ALDE au dus în derizoriu rolul comisiilor parlamentare, prin iniţiativa înfiinţării de „comitete şi comiţii” în
scopuri majoritar partinice. Miniştrii deleagă secretari de stat sau directori, cu mandate limitate, la lucrările în
comisiile de specialitate, iar dezbaterile din cadrul acestora au devenit simple spectacole ale majorităţii PSD-ALDE,
pentru a se bifa activitatea parlamentară.
Vă îndemn să reflectaţi cu toţii la aceste aspecte şi la importanţa pe care un parlament o are în sfera politicului
şi în tot ceea ce înseamnă stat de drept. În România, mecanismele democratice sunt în pericol, controlul parlamentar
asupra executivului, ca funcţie a puterii legislative, este deficitar, iar calea către abuz e netedă. E timpul ca România
să scape odată de eticheta de „fost stat comunist cu scurtă experienţă democratică”.
Deputat
Glad Varga
***
Unirea: un vis împlinit !
Stimați colegi,
Zilele acestea suntem cuprinși de bucuria sărbătoririi revenirii frumoasei Bucovine la plai românesc (28
noiembrie 1918), cât și a Marii Uniri, corolarul dorit de înaintașii noștri, de-a lungul multor generații. Nu putem uita
pasul făcut, cu câteva luni mai devreme, de bogata Basarabie, în 27 martie 1918, când și acest teritoriul străbun s-a
întors la sânul patriei. Unirea Țărilor Române, din 1600, sub sceptrul lui Mihai Viteazu, dăduse speranțe peste veacuri
românilor, și anume se putea trăi într-un teritoriu în care se vorbea aceeași limbă, erau tradiții asemănătoare, teritorii
în care se simțea și se trăia românește.
Un alt pas spre reîntregire l-a reprezentat mișcarea genială prin care Moldova și Tara Românească, sub
conducerea lui Al. Ioan Cuza, au făcut pasul către un stat modern puternic.
Chiar dacă vremurile erau vitrege, cu pierderile cauzate de primul război mondial, luptele duse de eroica
noastră armată, în anii 1916-1918, dublate de acțiunile clasei politice românești, care a dat dovadă de înaltă trăire
patriotică, ideea reîntregirii teritoriale era mai presus de orice. Era momentul astral care era așteptat de veacuri.
La 1 Decembrie, la Alba Iulia, toți delegații prezenți din Transilvania, dar și din celelalte provincii care
tocmai scăpaseră de jugul stăpânirilor străine, într-un glas, au spus că se unesc cu România! Consider că a fost cel mai
important act din istoria României!
Ca liberal nu am voie să uit rolul extrem de important jucat de Ion I. C. Brătianu, președinte al PNL, alături de
alți oameni politici marcanți în procesul Marii Uniri, figura centrală fiind Regele Ferdinand I „Întregitorul”.
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Atunci, în acele vremuri de înaltă trăire românească, prin sacrificiile înaintașilor, noi am primit moștenire o
bogăție neprețuită: România cea Mare !
Datoria noastră este să o apărăm cu orice preț! La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!
Deputat
Vasile Varga
***
PNDL 2 - între speranță și dezamăgire
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, a cărei
secretar sunt, a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice situația privind proiectele depuse
în cadrul PNDL 2.
PNDL-ul reprezintă principala sursă de finanțare pentru infrastructura locală. Teoretic, are la bază principiul
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie sa fie asigurat un set minim de servicii publice în domeniile:
sănatate, educație, apă-canalizare, energie termică și electrică, industrie și iluminat public, transport, drumuri,
salubrizare, cultură și sport.
Practic, nevoile comunităților locale se reflectă în număr foarte mare de proiecte depuse la nivelul întregii
țări: 13.096. Dintre acestea, doar 6851 au fost aprobate în principiu și deși până la sfârșitul anului 2017 ar fi trebuit
semnate contractele de finanțare cu MDRAP-ul, până la această dată, din informațiile obținute, doar 1232 contracte au
fost semnate, ceea ce reprezintă doar 17,98% din total.
Raportându-mă la județul Suceava, din cele 254 proiecte aprobate, în valoare de aproximativ 930 milioane lei,
până la această dată au fost semnate contractele de finanțare pentru doar 26 proiecte, reprezentând aproximativ 10%
din total. Foarte puțin, gândindu-mă la nevoile și așteptările atât ale primarilor, dar mai ales ale locuitorilor județului
nostru. Locuitori, care, nu sunt cu nimic vinovați pentru că locuiesc în comunitați conduse de primari PNL, pentru că
nu pot să nu observ că din totalul proiectelor aprobate, 49,15% aparțin primarilor PSD, în timp ce doar 19,37% celor
PNL, restul fiind investiții ale primarilor ALDE, PMP, independenți și ale administrației județene. Iar dacă mă refer la
contractele de finanțare semnate în județul Suceava până în acest moment 70,86 % din sumă revine primarilor PSD, în
timp ce PNL-ului doar 29,14%.
În condițiile în care data limită pentru depunerea documentațiilor a fost 29 noiembrie 2017 și data limită
pentru semnarea contractelor de finanțare este 31 decembrie 2017, nu pot să nu mă întreb, cu îngrijorare, ce se
întâmplă cu proiectele județului Suceava, ce se întâmplă cu așteptările tuturor primarilor și mai ales ce se întâmplă,
domnilor aflați la guvernare, cu nevoile sucevenilor pe care i-ati mințit la alegerile parlamentare?
Deputat
Fădor Angelica
***
Daţi o şansă învăţământului românesc!
Stimaţi colegi,
Aproape zilnic, în presă, sunt prezentaţi români care au descoperiri remarcabile, au inventat ceva deosebit sau
pur şi simplu au dovedit că sunt cei mai buni în ţările unde au emigrat. Vorbim despre români care au ales să plece în
străinătate şi şi-au luat şi copiii cu ei pentru că sistemul educaţional din România nu mai este unul performant. Eu sunt
absolventa unei Facultăţii de Medicină iar la admitere am avut patru sau cinci contracandidaţi, mulţi dintre ei din
străinătate. Mi-e greu să o spun, dar medicina absolvită în România era un motiv de mândrie pentru orice student
înlumeaasta. Acum, nu mai este aşa. Da, în urmă cu ceva ani, sistemul de învăţământ din România dădea lumii întregi
absolvenţi cu care te puteai mândrii. Acum, nu se mai întâmplă acest lucru. Motivul nu este că nu se mai nasc copii
geniali, din contră. De vină sunt sistemul în care intră în fiecare an dascăli fără chemare, dezinteresul celor care ar
trebui să fie atenţi ca la început de an să fie manuale tipărite şi programe care să capteze interesul celor mici.
Domnilor colegi,
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Ultimele cabinete de Informatică pentru şcoli au fost finanţate de Guvernul României în perioada 2007- 2008
şi nu cred că are rost să vă povestesc despre calculatoarele din aceste laboratoare şi programele de operare care sunt
uzate moral.
Prin Programul Euro 200, fiecare copil fără posibilităţi materiale a reuşit să-şi achiziţioneze câte un computer.
Nu cred că există vreun copil care să nu ştie să utilizeze Internetul şi să lucreze pe un calculator. Din păcate, copiii vin
acum la şcoală ca la muzeu: totul vechi, antic şi de demult. Le rupem spatele cu ghiozdane pline de maculatură, în
condiţiile în care colegii lor europeni vin la şcoală cu o tabletă sau un dosar cu fişe. Bonus la infrastructura învechită
sunt şi dascălii tot mai saturaţi de situaţie şi care nu mai găsesc metode să capteze atenţia celor mici. Frustrarea este
reciprocă şi se ajunge la situaţii în care profesorii răbufnesc în faţa elevilor sau elevii sunt cei care îi provoacă
deliberat din dorinţa de a obţine o reacţie. Manualele sunt neinspirat editate şi pline de informaţii prezentate neatractiv
pentru cei mici. Mai mult, sunt vechi şi se predau de la o generaţie la alta. Deşi pare greu de crezut, în România anului
2017 mai sunt şcoli care nu au Internet.
Stimaţi colegi, avem copii geniali, copii care ar putea să facă performanţă aici, la noi acasă, dar care nu pot
din cauza sistemului de învăţământ.
Daţi o şansă învăţământului pentru că nu toţi părinţii emigrează sau nu îşi permit o şcoală în străinătate.
Deputat
Viorica Cherecheș
***
Se moare în spitale de atâta nepăsare!
Am avut numeroase declaraţii cu privire la sistemul medical din România care va fi distrus în caţiva
ani daca nu intervenim pentru a găsi soluţii referitoare la problemele actuale. Se moare în spitale de atâta
nepăsare şi nu e de glumit cu acest lucru! Nu mai sunt medicamente, nu mai sunt bani, nu mai avem investiţii!
În ultimii 28 de ani, nu s-a făcut nici o reformă reală a sistemului de sănătate. Deşi bugetul Ministerului
Sănătăţii a fost suplimentat, sistemul a rămas sărac raportat la standardele europene, iar accesul la serviciile medicale
în mediul rural rămâne limitat.
În acest moment, nu există un sistem eficient de asigurări de sănătate care să permită standarde ridicate de
tratament al pacienţilor, dar şi un nivel de salarizare şi dotare a spitalelor. Monopolul în domeniu aparţine Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate. De asemenea, scenariul înfiinţării unor centre regionale este departe de a fi pus în
practică. În cazuri de criză majoră sistemul s-a dovedit a fi incapabil să facă faţă provocării, momentul tragediei din
Colectiv fiind un exemplu în acest sens.
O altă problemă este cea a personalului. Salariile mici au determinat exodul necontrolat al medicilor români
după 1989. Numărul total al celor care au părăsit România în ultimii 6 ani depăşeşte 15.000. Astfel, conform
unui comunicat al Colegiului Medicilor de la începutul anului 2017, numărul medicilor din spitalele româneşti era de
doar 13.521 (comparativ cu 20.648 în 2011 şi 14.487 în 2013). Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât pe
categorii de vârstă, dintre medicii de spital, 2.961 au peste 60 de ani, 2.610 sunt între 50 şi 60 de ani, 3.642 între 40 şi
50 de ani şi 3.901 între 30 şi 40 de ani. Doar 407 medici au sub 30 de ani.
Potrivit datelor Colegiul Medicilor din România, anual întră în sistem aproximativ 3.000 de medici şi ies
aproximativ 3.500 (prin migraţie, pensionare şi deces). Domnule Ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, dumneavoastră
conştientizaţi ceea ce se întâmplă? Cu stimă,
Deputat
Șovăială Constantin
***
Statul iliberal, creaţia cleptocraţiei PSD-ALDE!
Stimați colegi,
În ciuda disputelor politice violente, România a reuşit în istoria recentă să se dezvolte, deoarece a beneficiat
de consensul aproape unanim al partidelor politice. Mai mult, consensul nu a fost niciodată subiect de dispută atunci
când a vizat strategia de politica externă: pro Europa și pro America. Țara noastră, care se pregătește să își serbeze, în
2018, Centenarul, iar în 2019 să preia președinția Consiliului Uniunii Europene, a dat dovadă că poate fi un actor
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corect pentru piața unică și că are determinarea de a institui și păstra valorile statului de drept, ale democrației liberale.
Anii '90 și începutul anilor 2000 ne-au găsit uniţi în dorinţa de a accede, ca membri cu drepturi depline, la Uniunea
Europeană şi NATO. Tratatele au fost ratificate în Parlament cu largul acord al tuturor formaţiunilor politice şi au
beneficiat, din plin, de susţinerea populară. Cu prilejul Centenarului, ne-am fi putut legitima ca naţiune cu o nouă
generaţie de conducători. Generație care, dincolo de defectele şi opintelile specifice perioadei postdecembriste, a
reuşit, la nivelul idealurilor, să-şi onoreze eroii care au înfăptuit Unirea Mică, de la 1859, şi Marea Unire, de la 1918.
Având în vedere toate aceste lucruri, astăzi, din păcate, suntem amenințați de acţiunile politice ale actualei
puteri. Reprezentanții coaliției dezastruoase PSD-ALDE au călcat în picioare consensul politic pro-european şi proamerican şi au decis, fără a cere un mandat popular, deraierea României spre un stat iliberal, total opus celor mai
importante idealuri deopotrivă ale forţelor de dreapta şi de forţele de stânga, de după 1989.
Ziua Naţională ne-a găsit, în 2017, într-o situaţie de neimaginat cu un an în urmă! Trăim într-un tablou în care
mai-marii zilei au constituit o cleptocraţie gata să sacrifice 27 de ani de evoluţie economică şi socială doar pentru a-şi
salva propria piele de problemele penale. Asistăm uluiţi cum cleptocraţii din vârful PSD-ALDE atacă
multinaţionalele, transformă proprietarii de afaceri în duşmani ai poporului, se războiesc cu sindicatele, vechii lor
aliaţi de nădejde, inventează duşmani imaginari împotriva cărora construiesc o propagandă pestilenţială. Aceeaşi
cleptocraţie rupe toate punţile de dialog cu partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, şi arată spre
Bruxelles ca spre un inamic, nu un sfătuitor şi un prieten.
Câțiva politruci, care au pus stăpânire pe frâiele executive şi legislative ale statului român, vor să pună mâna
pe toată puterea, inclusiv să subordoneze politic procuratura şi instanţele de judecată. Putere absolută şi propagandă
deşănţată! Sunt cele două arme pe care PSD-ALDE ar dori să le folosească împotriva propriului popor!
Însă cleptocraţii de azi au uitat să ia în calcul faptul că românii au avut timp suficient, în 27 de ani, să simtă
gustul libertăţii şi al traiului într-un stat de drept. Căci statul paralel, pe care gaşca Dragnea-Tăriceanu îl
propovăduieşte, nu înseamnă altceva decât statul de drept! Generaţiile născute după 1989 ajung astăzi la maturitate.
Sunt oamenii care au deprins libertatea şi au trăit în acord cu valorile occidentului, iar ei nu mai pot fi manipulaţi şi
nici conduşi prin propagandă. Sunt acei români pe care îi vedem protestând în pieţele publice ale oraşelor noastre sau
în diaspora, care şi-au asumat rezistenţa civică împotriva conducătorilor de azi.
Lupta nu este nici pierdută, dar nici uşor de câştigat! Urmează zile, săptămâni şi luni cruciale pentru viitorul
nostru ca naţiune, iar Partidul Naţional Liberal şi-a asumat şi a demonstrat că îmbrăţişează valorile democraţiei
liberale, ale pieţei libere, că susţine independenţa justiţiei, a presei şi pune libertatea de conştiinţă şi exprimare
deasupra oricărei îndoieli.
Vă mulţumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
***
Guvernul una promite, alta comite!
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Recenta amânare, de către coaliţia de la guvernare, a creşterii valorii punctului de pensie la 1100 lei, abia de
la 1 iulie 2018 nu este decât o altă mostră de inconsecvenţă electorală marca PSD-ALDE.
Deşi mult-aşteptatul reviriment, datorită căruia milioane de pensionari au creditat la alegerile parlamentare de
anul trecut, prin votul lor, programul de guvernare al social-democraţilor, a fost anunţat iniţial pentru începutul anului
viitor, simultan cu creşterea salariului minim la 1900 lei, totul nu s-a dovedit a fi decât o butaforie ieftină, o
abracadabrantă inginerie financiară prin intermediul căreia veniturile şi pensiile românilor sunt grav prejudiciate de
beneficiile promise şi binemeritate.
A trebuit să treacă aproape un an pentru ca misterul iscat în jurul vehiculatei creşteri cu 25% a salariului
minim să se risipească, beneficiul net al angajaţilor români urmând să fie în final egal cu zero.
Aidoma răspunsurilor cu tâlc difuzate în eter de Radio Erevan, putem admite ca adevărată creşterea salariului
minim în România, de la 1 ianuarie 2018, cu 25%, însă strict în matricea sa brută, dar nu prin majorarea vechii valori
cu aceste procente ci exclusiv prin transferul în sarcina angajatului a cotelor de contribuţii sociale plătite până la acea
dată de angajator.
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Prin urmare, deşi beneficiarul unui salariu minim brut de 1450 lei va figura, scriptic, de la începutul anul
viitor, cu un salariu minim brut de 1900 lei, în matricea sa netă suma încasată în mână va fi aproximativ aceeaşi ca
până în prezent.
Mai mult, în realitate, având în vedere avalanşa de scumpiri stârnită de reintroducerea supraaccizării
carburanţilor, cu efecte devastatoare asupra preţurilor cu amănuntul ale principalelor bunuri de consum, puterea de
cumpărare a viitoarelor salarii nete va fi semnificativ redusă.
Pe de altă parte, Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevede, la
Art. 102 (2), că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din
creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
Chiar dacă aplicarea acestei dispoziţii legale a fost prorogată în perioada de criză, pensiile fiind practic
îngheţate între anii 2010-2012, începând cu anul 2013 s-a revenit la majorarea anuală, conform algoritmului de mai
sus, a valorii punctului de pensie. Astfel, acest indicator a crescut succesiv, începând cu 1 ianuarie 2013, de la 732,8
la 762,1 lei, de la 1 ianuarie 2014 la 790,7 lei, de la 1 ianuarie 2015 la 830,2 lei, de la 1 ianuarie 2016 la 871,7 lei, de
la 1 ianuarie 2017 la 917,5, respectiv de la 1 iulie 2017, la 1000 lei. Pe cale de consecinţă, de la 1 ianuarie 2018,
valoarea punctului de pensie trebuia majorată cu rata inflaţiei, care conform prognozelor cele mai optimiste ale BNR
va depăşi 3% precum şi cu jumătate din creşterea reală a salariului mediu brut, de la 2886,9 la 3271,9 lei, care
reprezintă nu mai puţin de 192,5 lei.
Cu alte cuvinte, pentru a respecta legea, valoarea punctului de pensie trebuia majorată de la începtul anul
viitor cu peste 220 lei, ceea ce ar reprezenta o creştere de 22%, şi nu cu doar 100 lei, de la 1 iulie 2018, ceea ce nu
reprezintă decât o tardivă indexare cu 10%.
Dar cum, pentru coaliţia de la guvernare, năravul din fire n-are lecuire, aceeaşi iuţeală de mână şi nebăgare de
seamă ca în cazul majorării scriptice a salariului minim se va regăsi şi în cazul preconizatei majorări a valorii
punctului de pensie: aceasta va creşte de anul viitor - dar nu de la 1 ianuarie, cum s-a promis, ci de la 1 iulie, cum s-a
decis! - şi nu cu 22%, cât ar fi fost legal, ci doar cu 10%, că nu-i an electoral...
Vă mulţumesc!
Deputat
Găvrilă Ghilea
***
O creștere economică bazată exclusiv pe consum nu aduce
nimic bun economiei românești!
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
În acest an, România se confruntă cu un dezastru în privința colectării veniturilor la buget! Mai mult decât
atât, având în vedere că Guvernul Tudose a inventat peste noapte tot felul de ordonanțe controversate, cu multiple
efecte adverse, aplicarea celei referitoare la split TVA reprezintă un paradox total în acest moment, când rezultatele
colectării de TVA în 2017 sunt, de asemenea, unele la fel de dezastruoase! Mă întreb, fără a găsi vreun răspuns
plauzibil, de ce ne trebuia tocmai acum o astfel de ordonanță, domnule prim-ministru Tudose?!
Cred că știți foarte bine faptul că, pe fondul acestei creşteri economice bazată pe consum de peste 5%,
colectarea TVA (principala taxă pe consum) este chiar o catastrofă. În acest an, în decurs de 9 luni, ați adus la buget
38,9 miliarde lei (2017) faţă de 39 miliarde lei (2016), adică 4,7% din PIB (2017) faţă de 5,1% din PIB (2016). În
plus, situaţia este similară şi în privința colectării accizelor.
Ce să mai spunem despre faptul că PSD, partidul din care faceți parte, promisese pentru anul 2017 venituri la
buget din TVA de 57,8 miliarde lei, adică 7,1% din PIB! Dar după cum bine spune proverbul, socoteala de acasă nu
se potrivește cu cea din târg, de data aceasta nici măcar pentru un PSD aflat la Putere...
Doamnelor și domnilor deputați,
Domnule prim-ministru,
Mai trebuie spus și faptul că, în condițiile acestei creșteri economice bazate exclusiv pe consum – analiză
confirmată de către BNR – Guvernul dumneavoastră, domnule Tudose, ar fi trebuit să dubleze investițiile și
nicidecum să le sisteze. Iar toate aceste decizii luate pe genunchi în privința modificărilor fiscale pe care vreți să le
impuneți cu forța românilor și, implicit, mediului privat, cred că puteți constata chiar și dumneavoastră că își fac deja,
din păcate, simțite în mod acut efectele!
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Nu înțeleg nici eu și nici toți cei afectați de aceste decizii absolut ireponsabile, pe care le-ați tot luat de-a
valma în ultimele luni și care nu au nicio legătură cu Programul de Guvernare cu care ați venit în Parlament, cum de
nu vedeți faptul că un prim efect advers al creşterii economice bazată doar pe consum își face deja simțită prezența în
dezechilibrarea balanţei comerciale a României (importuri vs. exporturi)?! Mai bine spus, în cele 9 luni din 2017,
importurile au fost cu 8,8 miliarde de euro mai mari decât exporturile, raportat la aceeaşi perioadă din 2016! Adică,
deficitul balanţei comerciale a crescut cu 28%, domnilor din PSD!
Cred că, cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă industria autohtonă ar fi fost susţinută de Guvernul
dumneavoastră PSD prin investiţii care să echilibreze raportul import-export! De asemenea, cred, domnule primministru Tudose, că acest split TVA nu poate fi implementat pe repede înainte, în orb, așa cum doriți dumneavoastră,
fără a fi calculate înainte toate consecințele și fără a fi făcută o analiză pertinentă și lucidă a tuturor implicațiilor pe
care le poate aceasta genera!
Deputat
Bogdan Huțucă
***
Guvernul Tudose promovează prin ordonanță de urgență furtul
din pensiile private ale românilor
Doamnă/domnule președinte de ședință,
Stimaţi colegi,
Guvernul Tudose a devenit unul profund anti-român și anti-constituțional, pentru că adoptă în ultima vreme
tot felul de ordonanțe de urgență, unele mai controversate decât altele, dar și foarte contestate de toată lumea. Susțin
acest lucru aici, în Parlamentul României, deoarece, prin adoptarea Ordonanței de urgență nr. 82/2017 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul PSDragnea încalcă în mod flagrant Constituția și
drepturile constituționale ale românilor, contribuabili la pensiile private!
Mai mult decât atât, este limpede și faptul că prin această ordonanță de urgență prin care se
diminuează contribuția angajaților la Pilonul II de pensii, se încalcă dreptul acestora la proprietate privată,
adică unul din drepturile pentru care și-au dat viața mulți români la Revoluția din 1989!
Imediat cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României OUG păguboasă pentru viitorul și siguranța
celor care au plătit timp de 10 ani pentru a-și asigura o pensie privată - și care mai au cel puțin încă pe atât pentru a
avea vârsta necesară și dreptul de a beneficia de pensie -, PNL cerut în scris Avocatului Poporului să atace actul
normativ la CCR. De asemenea, PNL îi îndeamnă pe toți cetățenii afectați de măsură să acționeze pe calea
contenciosului administrativ pentru suspendarea efectelor OUG 82/2017 și ridicarea excepției de neconstituționalitate
în instanțele de judecată.
Doamnelor și domnilor,
Trebuie precizat faptul că prin prevederile acestei ordonanțe de urgență, se reducere contribuția la
Pilonul II de Pensii de la 5,1 la 3,75% din salariul brut, ceea ce presupune diminuarea sumelor nominale virate
la Pilonul 2 de către fiecare angajat. Cu alte cuvinte, sumele efectiv virate în fiecare cont individual, lunar, vor fi
mai mici cu circa 11%, chiar dacă procentul stabilit pentru contribuții se raportează la un salariu brut mai mare. În
concluzie, scăderea pensiei private va fi de 20-30% la finalul stagiului de cotizare, conform simulărilor realizate
de către analiștii financiari de profil.
Ca parlamentar liberal, consider că prin acest demers nejustificat Guvernul Tudose jecmănește contribuțiile la
Pilonul II de Pensii a circa 7 milioane de români, atât din sectorul privat, cât și din sectorul public! Adică, fără să
întrebe pe nimeni și deci fără a avea în niciun fel acordul de a tăia din fondurile aflate în proprietatea salariaților,
Guvernul PSDragnea ia cu japca de două ori și mai și minte cu nerușinare că nu vor scădea deloc contribuțiile!
Deputat
Florin Roman
***
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„Fabricat în România - o şansă reală pentru creșterea bunăstării românilor”
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Creşterea economică înregistrată de România în anul 2017 ar trebui să bucure necondiționat doar pe cei care
nu cunosc modul în care funcţionează pârghiile economiei de piaţă. Ştim cu toţii că o creştere economică reală,
sănătoasă, nu ar trebui să fie purtătoare de dezechilibre macroeconomice interne (deficit bugetar, deficit de forţă de
muncă, inflaţie accelerată, creşterea dobânzilor) şi nici nu ar trebui să aducă dezechilibre externe, cum ar fi deficitul
contului curent sau deficitul balanţei comerciale. Acest ultim aspect ar trebui să ne îngrijoreze în mod special, pentru
că o balanţă comercială puternic dezechilibrată în favoarea importurilor denotă că noi, românii, consumăm mai mult
din produsele venite pe calea importurilor decât din cele fabricate de producătorii autohtoni, la noi în ţară. Vom auzi
imediat scuza sau explicaţia potrivit căreia, producătorii noştri exportă şi nu-i nicio problemă dacă aceştia îşi
valorifică bunurile mai eficient, pe pieţele externe, la preţuri superioare. Din păcate, creşterea numai într-un singur an
a deficitului balanţei comerciale cu peste 30% ne arată contrariul, şi anume că importăm tot mai mult şi exportăm din
ce în ce mai puţin. Dacă am extrage din volumul total al exporturilor româneşti cota parte care revine Grupului Dacia
Renault, chiar nu ştiu cât de semnificativă ar mai fi valoarea totală a exporturilor rămase. Teoria şi practica economică
ne spun că nu-i un mare dezastru nici dacă ai un dezechilibru de balanţă comercială, dacă importurile ţării tale
presupun achiziţia de tehnologii noi, de ultimă generaţie, de maşini şi utilaje moderne, tehnică de calcul, know how,
care, ulterior să stea la baza relansării producţiei interne pe termen lung. Din păcate, ştim cu toţii că lucrurile nu stau
aşa şi că România nu importă tehnologii noi, ci produsele necesare pentru coşul zilnic de consum! Da, stimaţi colegi!
România importă în cantități foarte mari produse agro-alimentare, textile şi chiar lemn de foc. Pare greu de crezut dar
aceasta este realitatea zilelor noastre. De aceea, creşterea economică mare nu generează nici sporirea bunăstării
angajaților sau pensionarilor, nici creşterea profitului angajatorilor.
Stimaţi colegi,
Modelul creşterii economice prin stimularea consumului agregat, drept consecință a creşterii susţinute a
veniturilor populaţiei, ar putea fi bun numai într-o singură situaţie, şi anume atunci când cererea suplimentară ar fi
direcționată către bunurile şi serviciile produse în România de către agenţii economici care activează pe teritoriul ţării
noastre. Aceştia ar putea să crească volumul producţiei, să devină mai eficienţi şi, în consecință, să poată plăti salarii
mai mari propriilor angajaţi. Aceasta este construcția teoretică, însă, în practică, producţia internă este departe de
aşteptările consumatorului român.
Aş dori să vă dau exemplu Argeşul care, înainte de căderea regimului comunist, era unul dintre cele mai
dezvoltate judeţe din punct de vedere economic, cu o industrie puternică şi diversificată. Astăzi, cu excepţia marelui
producător de automobile de la Mioveni, mare parte din industria de odinioară a devenit istorie. Cu toate acestea, nu
putem să trecem cu vederea faptul că întreprinzători curajoși au pus pe picioare în judeţ afaceri cu rezonanţă naţională
şi internaţională, mai mici sau mai mari, pe care Guvernul nu le vede aproape niciodată şi, în loc să le sprijine, mai
mult le încurcă existenţa. Avem aşa numitele branduri locale, cum ar fi ,,Magiunul de Topoloveni”, ,,Caşcavalul de
Rucăr”, ,,Ţuica de Piteşti” şi, mai nou, ,,Condimentele de la Curtea de Argeş” sau ,,Bunătăţile de Topoloveni”, dar şi
multe altele. Nu cred că există vreun consumator român sau vreun turist străin care nu ar renunța la brânza de import
pentru un caşcaval tradiţional sau o brânză de burduf produse în zona Rucărului, nu ar da o băutură spirtoasă obţinută
industrial prin alte țări pe o ţuică făcută din prunele culese în localitățile din jurul Piteştiului sau nu ar prefera
conservele de fructe şi legume fabricate în Argeş celor din import. După ce ani de zile ne-am intoxicat cu produse de
o calitate îndoielnică provenite din alte ţări, cu toţii ne dorim astăzi să consumăm alimente sănătoase, fabricate în
România. Dar pentru ca acest deziderat să devină realitate, produsele româneşti trebuie să poată ajunge pe piaţă în
cantități suficiente şi la preţuri competitive, cu susţinerea şi sprijinul guvernanţilor, așa cum se întâmplă în celelalte
state din Uniunea Europeană.
Stimaţi colegi,
Având în vedere cele prezentate anterior, se poate deduce foarte clar că șansa reală pentru ca România să
prospere în viitorul apropiat depinde în cea mai mare măsură de crearea condițiilor pentru ca producătorul român, mic,
mijlociu sau mare, să poată deveni competitiv, să poată vinde şi să poată plăti salarii decente. Acest lucru nu se poate
face decât printr-o susţinere puternică a produselor fabricate în România. Avem avantaje competitive uriaşe pe care,
dacă nu vom şti să le promovăm şi să le gestionăm, le vom pierde în favoarea producătorilor din alte state comunitare
sau chiar extracomunitare. Aşa cum se spunea înainte de înfăptuirea Unirii de la 1859, „Europa ne-a ajutat, mai
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rămâne să ne ajutăm şi noi înşine”. Şi să nu uităm, stimați colegi, că suntem membri ai Parlamentului României și
avem responsabilități majore în acest sens! Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***
Buget de criză în plină creştere economică?
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Recent, premierul Mihai Tudose, compara creşterea economică din România cu cea înregistrată de China şi,
ca să ne impresioneze cu performanţele uluitoare ale Guvernului pe care îl conduce, spunea despre economia ţării
noastre că aceasta este „tigrul” Uniunii Europene. E drept că domnia sa a făcut referire, în mod exclusiv, la nişte date
statistice comunicate de Institutul Naţional de Statistică, sub rezerva revizuirii acestora. Dar, ştiţi ce se spune, în mod
ironic despre statistică. Dacă el mănâncă doi pui şi eu nu mănânc niciunul, atunci, statistic vorbind, fiecare mâncăm
câte un pui! Aşadar, cu toţii ar trebui să fim mai prudenţi la cifrele statistice şi la modul în care premierul arată
populaţiei doar ceea ce-i convine, doar cifrele pozitive. Ascunzând dezechilibrele interne şi externe pe care le-a creat
guvernarea domniei sale, acest lucru nu-l ajută nici pe domnia sa, nici pe partidele care îl susţin şi nici populaţiei nu-i
ţine de foame. Să pornim de la premisa în care i-am da dreptate domnului Tudose şi România chiar este „tigrul”
Uniunii Europene la capitolul creştere economică. Chiar şi în aceste condiţii, chiar că nu înţelegem de ce acest „tigru”
nu a reuşit, într-un an cu 6% creştere economică, să construiască nimic în această ţară. Nu înţelegem de ce nici o
investiţie deja demarată nu s-a mişcat din loc, iar alte investiţii, noi, nu au apărut, nicăieri în ţară! Şcolile sunt la fel de
dărăpănate, spitalele la fel de vechi, drumurile tot găurite şi trenurile merg mai încet decât în urmă cu un secol. Nu
înţelegem nici de ce importăm mai mult decât exportăm, de ce veniturile la buget sunt tot mai mici în comparaţie cu
avansul PIB şi de ce România a ajuns, ca o ţară aflată în plină criză economică, să trăiască doar pe datorie, doar din
împrumuturi scumpe, contractate aproape în fiecare zi. Oricât ne-am strădui să vedem în România un „tigru”, oricât
am încerca să-i dăm dreptate domnului Tudose, nu reuşim să vedem în economia românească decât un animal slăbit,
înfomentat şi însetat, căruia nu i se dă nici apă şi nici mâncare, ci i se pun în spinare tot mai multe sarcini fiscale.
Stimaţi colegi.
Se spune că anul 2017 este aproape încheiat şi că ar trebui să ne orientăm atenţia către viitor, adică spre anul
ce va veni, 2018. Este drept că aşa ar trebui să procedăm, însă, nu putem să nu constatăm că dacă anul 2017 nu a adus
prosperitate în casa niciunui român, în anul 2018 această şansă este şi mai mică. Nu o spun eu, o spun chiar datele
publicate de Guvernul în funcţie, cu privire la situaţia macroeconomică şi la proiecţia bugetară pentru anul următor.
Oricine ar analiza proiectul de buget pentru anul 2018 tocmai făcut cunoscut opiniei publice şi-ar pune imediat
întrebarea dacă România a intrat într-o criză financiară profundă şi românii nu au fost informaţi. Astfel, nu poţi să nu
constaţi că, deşi Guvernul face pe „tigrul” Uniunii Europene, tot el impune ordonatorilor de credite să reducă
majoritatea cheltuielilor pentru anul 2018 cu cel puţin 10%. Păi, dacă ne merge aşa bine, de ce trebuie tăiate
cheltuielile publice?
Acelaşi proiect de buget ne spune că s-a renunţat la principiul descentralizării administraţiei publice locale, că
primăriile vor primi şi mai puţini bani din cotele defalcate şi că, dacă nu vor vrea să intre în incapacitate de plată,
atunci vor trebui să meargă cu căciula în mână, pentru a primi milă de la Guvern. Nu ştiu cum va explica domnul
Tudose faptul că „tigrul” Uniunii Europene nu are bani nici în anul 2018 pentru finanţarea cupoanelor sociale pentru
preşcolari şi elevi, nici pentru contul educaţional al noilor născuţi!
Cum va explica domnul Tudose amânarea majorării punctului de pensie tocmai până în luna iulie a anului
2018, deşi legea îl obliga să îl majoreze de la 1 ianuarie? Cum vor mai crede cetăţenii că economia duduie şi că
„tigrul” Uniunii Europene le aduce prosperitate, atâta vreme cât creşterea salariului minim este doar pe hârtie, nu şi în
buzunar, în vreme ce preţurile cresc în ritmuri ameţitoare! Dacă acum nu sunt posibile aceste creşteri, aceste finanţări,
atunci când? Toate aceste constatări dureroase nu le spun cu satisfacţia omului politic din opoziţie şi nici doar din
dorinţa de a critica, doar de dragul criticii. Însă, pare inacceptabil ca, pe de o parte Guvernul să se laude că este
„tigrul” Uniunii Europene, iar, pe de altă parte banii care ajung în societate să fie tot mai puţini, iar populaţia tot mai
săracă! Mi-aş fi dorit ca PSD şi ALDE să mă fi contrazis şi să fi demonstrat că am greşit noi toţi cei care am spus că ei
se joacă cu speranţele oamenilor. Din păcate pentru români şi pentru ţară, PSD şi ALDE nu au făcut decât să ne
confirme temerile şi să confirme că au înşelat încrederea oamenilor.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 34 - 2017
Săptămâna 27 noiembrie – 8 decembrie 2017
Stimaţi colegi.
PSD şi ALDE au compromis, încă o dată, un moment economic extrem de favorabil, care ar fi trebuit să
conducă la o consolidare a mediului de afaceri din România, la un ritm susţinut al investiţiilor publice, la şcoli şi
spitale renovate, la drumuri modernizate, la salarii mai bune, în termeni ai puterii de cumpărare. Acest moment
favorabil trebuia să însemne şi o scădere a datoriei publice a României, nu o creştere a ei, dobânzi mai mici plătite de
români, fonduri europene care să facă din ţara noastră, „o ţară ca afară”. Eşecul guvernării PSD-ALDE nu este nici
eşecul lui Dragnea şi nici al lui Tăriceanu, ci este eşecul unei ţări şi al întregii populaţii.
Vă mulţumesc,
Deputat
Ioan Balan
***
Suntem salvați! Olguța Vasilescu a inventat apa caldă
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Dacă doamna Vasilescu nu ajungea ministru, nu am fi aflat probabil niciodată de ce oltenii sunt săraci, de ce
locurile de muncă sunt puține și destul de slab plătite la noi, în Oltenia, de ce Regiunea de Sud-Vest este în continuare
una dintre ”reginele” subdezvoltării și sărăciei la nivelul Uniunii Europene, de ce tinerii visează doar la cum să plece
mai repede din țară. Dar, uite că dădu norocul peste noi, au încoronat-o pe doamna primar Vasilescu în funcția de
ministru și ne-a luminat pe toți. Se vede treaba că, de acolo, de la minister, de la București, lucrurile se văd mult mai
bine și mai clar decât de aici, de la noi. Ăsta e avantajul când unul de-al nostru ajunge la București, la Capitală, în
funcții înalte și nu uită de unde a plecat. Sau nu e chiar așa!?
Da! Ce să mai spunem. Suntem salvați! Am aflat de la doamna Vasilescu unde este rădăcină tuturor relelor.
Am aflat de ce suntem săraci. Nu Soros, nu americanii, ci multinaționalele, bate-le-ar Dumnezeu, sunt de vină! Da.
Ele sunt vinovate pentru că nu vin la noi și nu crează locuri de muncă în Oltenia, adică acolo unde trenul circulă mai
încet decât căruța, iar camionul cu marfă care ar pleca azi de la Calafat nu se știe dacă ajunge la Sibiu mâine,
poimâine sau deloc. Tot multinaționalele sunt vinovate pentru că se duc în Vestul României, căci, na, acolo au niște
utilități minimale, cum ar fi curentul, apa și canalizarea. Ele sunt vinovate că nu vin în Oltenia unde, cea mai mare
parte a populației trăiește în continuare ecologic, adică familia are toaleta în spatele curții, iar apa o ia de la fântâna
sau cișmeaua din sat. Tot doamna ministru, responsabilă acum cu treburi grele, cum ar fi destinele muncii și justiției
sociale, spune că oltenii sunt leneși și că nu vor să muncească acasă la ei și din această cauză șomajul e așa de mare în
Sudul țării. De aceea, cei mai mulți olteni sunt vinovați pentru că preferă să plece la muncă în străinătate, în loc să
moară de foame, patriotic, la ei pe bătătură.
Doamna ministru, care are școli înalte, doctorate în științe și cărți publicate, ce-i drept nu știm dacă le-a și citit
înainte de a le publica, îi ceartă pe olteni că nu le place cartea și că nu au chef să se califice profesional pentru meserii
căutate pe piața muncii. Ori doamna Vasilescu nu a mai trecut de multă vreme prin Oltenia, ori nu a ieșit niciodată din
Craiova. Păi, altfel, ar fi constatat că oltenii s-ar califica și fără să fie certați, s-ar reorienta profesional dacă ar exista
măcar un loc de muncă disponibil pentru ei, măcar pe termen mediu. Sper că nu s-a referit, doamna ministru, la
reconversia profesională pentru dat cu sapa sau pentru prașila porumbului. Și, ca să nu se supere vreun oltean că a
scăpat de apostrofările doamnei Vasilescu, atunci nici agenții economici nu au fost iertați. Acestora li s-a reproșat că
nu accesează banii gratuiți de la minister, care sunt dați cu toată generozitate de care numai guvernul dumneaei este în
stare, pentru formarea profesională a angajaților și că agenții economici se plâng doar de măsurile fiscale aberante ale
Guvernului.
Eh, dacă n-ai ști cum stau lucrurile în realitate, chiar ai putea să cazi în capcană și să crezi că nu o merităm pe
doamna Olguța Vasilescu! Din păcate, însă, știm cu toții că banii gratuiți de la Guvern sunt cei mai scumpi! Agent
economic, administrație publică sau ONG care au căzut în capcană și au accesat fonduri nerambursabile, în special din
fondurile europene nerambursabile, ulterior și-au blestemat zilele. Acești bani ”gratuiți” i-au dus pe unii în faliment,
pe alții datori vânduți băncilor comerciale, iar pe alți beneficiari i-a făcut clienți ai parchetelor de pe lângă judecătorii.
Câtă lipsă de rușine îți trebuie să acuzi că banii stau necheltuiți, atâta vreme cât știm cu toții că de la Uniunea
Europeană nu am primit deocamdată mai nimic din fondurile aferente exercițiului financiar 2014-2020, iar dacă
vreunul ar mai îndrăzni să acceseze acești bani, știe încă de pe acum că trebuie să se ducă la București cu un camion
de documente, cu un sac de ștampile și nimeni nu-i poate garanta dacă va lua sau nu măcar o parte din acei bani.
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Cât privește ”plânsul agenților” economici despre care vorbește doamna Vasilescu și aici ar trebui să nuanțăm
lucrurile. De plâns, plâng cei care încă nu au intrat în faliment sau nu și-au luat bagajele și au plecat din România. Și,
oare chiar n-ar avea agenții economici de ce să se plângă atâta vreme cât, numai în primele 11 luni din anul 2017,
Codul fiscal al României a suferit 261 de modificări, legislația muncii alte zeci, dialogul social a fost impus cu forța,
iar profiturile s-au transformat în pierdere?
Stimați colegi. Sper că ați înțeles nota ironică pe care i-am dat-o acestei declarații, pentru că un Guvern care
tratează România în glumă, chiar nu poate fi abordat în mod serios. Dacă șeful PSD a visat și încă își dorește să facă
din România un mare Teleorman, adică sărac lipit pământului și supus total partidului unic, nici doamna Vasilescu,
prima aspirantă la scaunul de președinte al domnului Dragnea, nu se lasă mai prejos și vrea să extindă modelul
falimentar de la Craiova în toată țara. Veniți să vedeți ce-a lăsat în urmă doamna primar Vasilescu la Craiova și o să
constatați singuri că la ministerul muncii nu s-ar califica nici măcar pentru un post inferior de execuție, dar apoi
pentru funcția de ministru.
Modul în care doamna Vasilescu se raportează la români, modul în care îi ceartă că sunt leneși, modul în care
se raportează la agenții economici generatori de valoare adăugată și le arată că ea a descoperit pentru prima dată apa
caldă, ne demonstrează în cel mai clar mod limitele în care se încadrează competența domniei sale și dispariția
oricărei urme de bun-simț. Vă mulţumesc,
Deputat
Nicolae Giugea
***
Să nu fii bucuros! Ţara te vrea prost!
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
După zece ani de la semnarea Pactului pentru educaţie, în anul 2007, constatăm cu toţii că acel act a fost un
alt gest de fariseism politic, în care toate partidele politice parlamentare de la acel moment mimau responsabilitatea
faţă de cea mai importantă problemă după agenda publică a societăţii româneşti – educaţia copiilor, adică viitorul
acestei ţări. Au trecut zece ani şi banii pentru finanţarea sistemului de învăţământ nu au crescut ca pondere în PIB, aşa
cum se angajaseră solemn partidele politice, până la 6% din PIB, ci, dimpotrivă, sumele alocate au scăzut de la un an
la altul. Motivul care a stat în permanenţă la baza tăierilor de resurse financiare a fost acela că oricum natalitatea
scade, tinerii pleacă la muncă în străinătate, numărul de elevi este tot mai mic, numărul cadrelor didactice de carieră a
scăzut şi se poate face educaţie şi cu suplinitori prost plătiţi sau cu personal necalificat, iar investiţia în infrastructura
şcolară este tot mai inutilă, căci, peste 2-3 ani ”vor pleca şi copiii ăştia la muncă în străinătate” şi atunci şcoala se va
închide de tot.
2017 – zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. 2017 – România este „tigrul” Europei, cu cea
mai mare creştere economică statistică din spaţiul Uniunii Europene! 2017 – anul în care finanţele publice au intrat
într-un colaps asistat, iar investiţiile au intrat deja în cartea de istorie la evenimente trecute. În tot acest context de
glorie pe care vrea să-l înfăţișeze Mihai Tudose, şcoala românească ne izbeşte o cu totul altă realitate: tavanele cad
peste elevi în clasele de curs, pentru că de peste 20 de ani acestea nici măcar nu au mai fost văruite, dar apoi să fie
reparare, toaletele continuă să funcţioneze în spatele curţilor, autorizaţiile sanitare sau de incendiu vor fi iarăşi veşnica
promisiune electorală a politicienilor locali sau de la centru.
Ce dacă România e „tigrul” economiei europene, căci, la iarnă, micuţii vor scrie tot cu mănuşile în mâini,
pentru că administraţiilor locale nu le-au mai rămas bani suficienţi pentru lemne de foc, cadrele didactice bine
calificate vor continua să părăsească sistemul de învăţământ, pentru că salariile mărite nu au venit nici în 2017 şi nu
vor veni nici în 2018. Miere pentru preşcolari şi şcolari nu se va da nici anul viitor, pentru că această creştere
economică pare a fi alergică la o alimentaţie sănătoasă! Nici cupoane sociale pentru preşcolari şi şcolari şi nici
demararea contului educaţional pentru copiii nou-născuţi nu va avea loc, pentru că economia creşte prea repede şi i-ar
putea deruta pe elevi dacă s-ar răsfrânge şi asupra şansei lor la o viaţă mai bună.
O veche zicală românească spune că ţara te vrea prost, adică slab pregătit, slab instruit, astfel încât cei care
guvernează să te poată manipula veşnic cu promisiuni neîndeplinite şi cu realizări inexistente. Uite că deşi suntem
membri ai Uniunii Europene şi cu toţii credeam că am scăpat de metehnele regimului de tristă amintire, Guvernul
PSD-ALDE, cel care a păcălit populaţia în anul 2016, pare să fie ghidat de aceleaşi intenţii. Nici Ponta, nici Dragnea,
nici Tudose şi nici vreun alt lider marcat al acestei coaliţii de guvernare nu dau doi bani pe şcoala românească şi pe
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şansa copiilor de a se dezvolta şi a-şi croi o carieră corectă printr-o educaţie sănătoasă. Nici nu ne putem aştepta la aşa
ceva de la ei, atâta vreme cât ei înşişi nu se pot lăuda că ar fi trecut prin şcoală altfel decât gâsca prin apă şi că orice
calcul electoral se loveşte ca de un zid de ideea unei generaţii bine instruite.
Stimaţi colegi. Imaginaţi-vă cum ar fi arătat România astăzi dacă Pactul pentru educaţie s-ar fi transpus în
realitate! Câţi profesori n-ar fi plecat din cauza salariilor mici în străinătate, la muncă, pentru o viaţă mai bună. Câţi
elevi n-ar fi abandonat şcoala şi câţi studenţi şi-ar fi terminat studiile începute! Vă garantez că astăzi piaţa muncii nu
s-ar fi zbătut într-o penurie de forţă de muncă bine calificată, iar demagogii nu aveau nici o şansă să ajungă la
guvernare, pentru că minciunile lor nu ar fi fost acceptate de nici un alegător bine instruit. Să nu speraţi de la PSD şi
ALDE în vreo schimbare de atitudine faţă de şcoala românească pentru că aceasta nu se va întâmpla. Îşi vor dori în
continuare o ţară săracă şi un electorat slab instruit pe care cred că îl pot păcăli la nesfârşit și căruia să-i poată băga pe
gât noi și noi taxe și impozite. Vă mulţumesc,
Deputat
Claudiu Răcuci
***
Fabricat în România - o şansă reală pentru creșterea bunăstării românilor
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Creşterea economică înregistrată de România în anul 2017 ar trebui să bucure necondiționat doar pe cei care
nu cunosc modul în care funcţionează pârghiile economiei de piaţă. Ştim cu toţii că o creştere economică reală,
sănătoasă, nu ar trebui să fie purtătoare de dezechilibre macroeconomice interne (deficit bugetar, deficit de forţă de
muncă, inflaţie accelerată, creşterea dobânzilor) şi nici nu ar trebui să aducă dezechilibre externe, cum ar fi deficitul
contului curent sau deficitul balanţei comerciale. Acest ultim aspect ar trebui să ne îngrijoreze în mod special, pentru
că o balanţă comercială puternic dezechilibrată în favoarea importurilor denotă că noi, românii, consumăm mai mult
din produsele venite pe calea importurilor decât din cele fabricate de producătorii autohtoni, la noi în ţară. Vom auzi
imediat scuza sau explicaţia potrivit căreia, producătorii noştri exportă şi nu-i nicio problemă dacă aceştia îşi
valorifică bunurile mai eficient, pe pieţele externe, la preţuri superioare. Din păcate, creşterea numai într-un singur an
a deficitului balanţei comerciale cu peste 30% ne arată contrariul, şi anume că importăm tot mai mult şi exportăm din
ce în ce mai puţin. Dacă am extrage din volumul total al exporturilor româneşti cota parte care revine Grupului Dacia
Renault, chiar nu ştiu cât de semnificativă ar mai fi valoarea totală a exporturilor rămase. Teoria şi practica economică
ne spun că nu-i un mare dezastru nici dacă ai un dezechilibru de balanţă comercială, dacă importurile ţării tale
presupun achiziţia de tehnologii noi, de ultimă generaţie, de maşini şi utilaje moderne, tehnică de calcul, know how,
care, ulterior să stea la baza relansării producţiei interne pe termen lung. Din păcate, ştim cu toţii că lucrurile nu stau
aşa şi că România nu importă tehnologii noi, ci produsele necesare pentru coşul zilnic de consum! Da, stimaţi colegi!
România importă în cantități foarte mari produse agro-alimentare, textile şi chiar lemn de foc. Pare greu de crezut dar
aceasta este realitatea zilelor noastre. De aceea, creşterea economică mare nu generează nici sporirea bunăstării
angajaților sau pensionarilor, nici creşterea profitului angajatorilor.
Stimaţi colegi,
Modelul creşterii economice prin stimularea consumului agregat, drept consecință a creşterii susţinute a
veniturilor populaţiei, ar putea fi bun numai într-o singură situaţie, şi anume atunci când cererea suplimentară ar fi
direcționată către bunurile şi serviciile produse în România de către agenţii economici care activează pe teritoriul ţării
noastre. Aceştia ar putea să crească volumul producţiei, să devină mai eficienţi şi, în consecință, să poată plăti salarii
mai mari propriilor angajaţi. Aceasta este construcția teoretică, însă, în practică, producţia internă este departe de
aşteptările consumatorului român.
Aş dori să vă dau exemplu Argeşul care, înainte de căderea regimului comunist, era unul dintre cele mai
dezvoltate judeţe din punct de vedere economic, cu o industrie puternică şi diversificată. Astăzi, cu excepţia marelui
producător de automobile de la Mioveni, mare parte din industria de odinioară a devenit istorie. Cu toate acestea, nu
putem să trecem cu vederea faptul că întreprinzători curajoși au pus pe picioare în judeţ afaceri cu rezonanţă naţională
şi internaţională, mai mici sau mai mari, pe care Guvernul nu le vede aproape niciodată şi, în loc să le sprijine, mai
mult le încurcă existenţa. Avem aşa numitele branduri locale, cum ar fi ,,Magiunul de Topoloveni”, ,,Caşcavalul de
Rucăr”, ,,Ţuica de Piteşti” şi, mai nou, ,,Condimentele de la Curtea de Argeş” sau ,,Bunătăţile de Topoloveni”, dar şi
multe altele. Nu cred că există vreun consumator român sau vreun turist străin care nu ar renunța la brânza de import

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 34 - 2017
Săptămâna 27 noiembrie – 8 decembrie 2017
pentru un caşcaval tradiţional sau o brânză de burduf produse în zona Rucărului, nu ar da o băutură spirtoasă obţinută
industrial prin alte țări pe o ţuică făcută din prunele culese în localitățile din jurul Piteştiului sau nu ar prefera
conservele de fructe şi legume fabricate în Argeş celor din import. După ce ani de zile ne-am intoxicat cu produse de
o calitate îndoielnică provenite din alte ţări, cu toţii ne dorim astăzi să consumăm alimente sănătoase, fabricate în
România. Dar pentru ca acest deziderat să devină realitate, produsele româneşti trebuie să poată ajunge pe piaţă în
cantități suficiente şi la preţuri competitive, cu susţinerea şi sprijinul guvernanţilor, așa cum se întâmplă în celelalte
state din Uniunea Europeană.
Stimaţi colegi,
Având în vedere cele prezentate anterior, se poate deduce foarte clar că șansa reală pentru ca România să
prospere în viitorul apropiat depinde în cea mai mare măsură de crearea condițiilor pentru ca producătorul român, mic,
mijlociu sau mare, să poată deveni competitiv, să poată vinde şi să poată plăti salarii decente. Acest lucru nu se poate
face decât printr-o susţinere puternică a produselor fabricate în România. Avem avantaje competitive uriaşe pe care,
dacă nu vom şti să le promovăm şi să le gestionăm, le vom pierde în favoarea producătorilor din alte state comunitare
sau chiar extracomunitare. Aşa cum se spunea înainte de înfăptuirea Unirii de la 1859, „Europa ne-a ajutat, mai
rămâne să ne ajutăm şi noi înşine”. Şi să nu uităm, stimați colegi, că suntem membri ai Parlamentului României și
avem responsabilități majore în acest sens! Vă mulțumesc!
Deputat
Dănuț Bica
***

 Întrebări

Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Alocare deficitară a fondurilor pentru sectorul de sănătate
Conform datelor furnizate de Eurostat, România se clasează pe ultima poziție la nivelul Uniunii Europene în
ceea ce privește procentul din PIB alocat sănătății. Astfel, 5,1% din produsul intern brut este direcționat către sectorul
de sănătate, un procent infim în comparație cu cel din celelalte state membre.
România se poziționează pe ultimul loc și la capitolul cheltuieli pe cap de locuitor în domeniul sănătății. În
timp ce în Ungaria suma cheltuită a fost de 757 de euro, iar în Bulgaria 504 de euro în anul 2014, în România aceasta
a atins nivelul de 388 de euro. Astfel, România ajunge să aloce de 14 ori mai puțin decât Germania pentru sănătatea
fiecărui locuitor.
Un alt aspect îngrijorător derivă din procentul dedicat îngrijirii preventive. România ocupă ultimul loc și la
această secțiune, alocând un procent de doar 0,8% din cheltuieli, în timp ce în state precum Italia și Marea Britanie,
procentul ajunge la 4,1%.
Domnule Ministru a Sănătăţii, guvernul din care faceti parte, are în vedere alocarea unui procent din PIB
pentru sănătate, astfel încȃt suma alocată pe cap de locuitor pentru sănătate şi pentru îngrijirea preventivă să fie
proporțională cu nevoile fiecărui cetățean al acestei ţări?
Solicit răspuns scris pentru întrebarea adresată.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
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Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății
Medicamentele inovatoare aprobate în Europa şi introducerea lor
pe lista de compensate sau gratuite din Romȃnia
Un studiu realizat pentru ARPIM (Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente) arată că
românii trebuie să aștepte și 43 de luni ca să beneficieze de medicamente de ultimă generație, iar din cele 156
medicamente inovatoare aprobate în Europa, în România doar 20 au fost introduse pe lista de compensate sau gratuite.
Diferențele de consum de medicamente inovatoare în mai multe arii terapeutice majore demonstrează că România se
află nu doar în urma unor țări dezvoltate din vestul Europei, dar și în urma multor țări din regiunea central și esteuropeană, conform studiului IQVIA (QuintilesIMS), „Accesul pacienților români la medicamente inovatoare”,
realizat în noiembrie 2017, pentru ARPIM.
În domenii precum cardiologia, diabetul, unele forme de cancer sau psihiatria, consumul de medicamente
inovatoare este cu 50% mai mic decât media europeană, acesta fiind un indicator care confirmă faptul că România nu
reușește să ofere tratamente noi la nivelul la care au acces alți pacienți din țările din jur.
Același studiu arată că în perioada 2013 – 2016, din 156 medicamente inovatoare aprobate de Agenția
Europeană a Medicamentului (EMA), doar 20 au fost introduse pe lista medicamentelor compensate și gratuite din
România. Italia a introdus la compensare 86 de medicamente, Slovenia 52, iar Bulgaria 33. România se află, așadar,
cu mult sub media europeană de 51 de medicamente
Domnule ministru, ce instrumente aveţi în vedere pentru soluţionarea problemei listei medicamentelor
inovatoare, compensate sau gratuite din România, pentru a putea beneficia cȃt mai mulţi bolnavi de tratamentele
inovatoare?
Solicit răspuns scris pentru întrebarea adresată.
Deputat
Vasile-Florin Stamatian
***
Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ce a făcut guvernul PSD-ALDE cu pachetul naţional anti-sărăcie?
Stimată doamnă ministru,
În urmă cu un an, guvernul Cioloş a lansat, la Iaşi, un memorandum privind combaterea sărăciei din judeţele
Moldovei, pornind de la un studiu al Băncii Mondiale. Acest studiu arăta, între altele, că în trei sferturi dintre
comunele judeţului Iași există comunităţi marginalizate, iar o treime din sate sunt într-o stare de „sărăcie severă“. În
acest scop, executivul de la acea vreme a lansat un pachet anti-sărăcie, acceptat de cele mai importante organizaţii ale
societăţii civile din România, organizaţii care au desfăşurat proiecte de succes în comunităţile vulnerabile acolo unde
statul român a eşuat.
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are pârghii directe pentru implementarea măsurilor de reducere a
numărului comunităţilor cu un grad sever de sărăcie, prin strategii deja adoptate de guvern și publicate în Monitorul
Oficial. Pe baza acestor strategii și a cercetărilor Băncii Mondiale, care nu pot fi puse sub semnul îndoielii privind
imparţialitatea şi acurateţea, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
 Care este stadiul implementării celor 47 de măsuri prezentate în pachetul naţional anti-sărăcie?
 Guvernul României şi-a propus ca, până în 2020, numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie să scadă cu
mai bine de o jumătate de milion. Cu cât a scăzut acest număr pe durata mandatelor dumneavoastră din
guvernările Grindeanu şi Tudose?
Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Adresată domnului Harry-Illan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat
Stadiul programelor de antreprenoriat din școli și universități
Stimate domnule ministru,
În programul de guvernare 2017-2020, la capitolul Politici în domeniul educației, coaliția PSD-ALSE a
propus programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități. Printre măsurile anunțate sunt organizarea
de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare, înființarea unui Registru Național al Mentorilor
Antreprenori, înființarea de Societăți Antreprenoriale Studențești (SAS) în universități concomitent cu stabilirea unui
Fond Național de Investiții în Afaceri Pornite de Studenți.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Câte concursuri antreprenoriale au fost organizate în școli în anul 2017? Câte au avut loc în județul
Iași?
 Care este numărul mentorilor înregistrați, până acum, în Registrul Național al Mentorilor
Antreprenori și cum pot fi ei contactați și/sau consultați de către părțile interesate?
 Câte Societăți Antreprenoriale Studențești (SAS) au fost înființate în cursul acestui an? Dar în Iași?
Care este stadiul Fondului Național de Investiții în Afaceri Pornite de Studenți, când și în ce condiții
va putea fi accesat?
Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată
domnului Marcel Bogdan Pandelică, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor
Despăgubirea clienţilor companiei Omnia Turism
Domnule preşedinte,
În luna octombrie, compania Omnia Turism s-a aflat în imposibilitatea de a mai asigura cele 8.500 de pachete
turistice vândute pentru anul 2018, pierderea totală fiind de 7 milioane şi jumătate de euro.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Care este stadiul soluţionării plângerilor depuse în acest caz?
2. Ce sancţiuni s-au aplicat în acest caz?
3. Cum şi când vor fi despăgubiţi cetăţenii români, care au achiziţionat pachetele turistice respective?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului
Siguranţa în achiziţionarea pachetelor turistice pe piaţa turismului din România
Domnule ministru,
După cum ştiţi, în luna octombrie, compania Omnia Turism s-a aflat în imposibilitatea de a mai asigura cele
8.500 de pachete turistice vândute pentru anul 2018, pierderea totală fiind de 7 milioane şi jumătate de euro, conform
declaraţiilor dvs.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:
4. Care sunt rezultatele procesului de analiză şi verificare realizat de Corpul de Control al Ministrului
Turismului în acest caz?
5. Cum şi când vor fi despăgubiţi cetăţenii români, care au achiziţionat pachetele turistice respective?
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6. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le întreprindeţi în ceea ce priveşte comercializarea pachetelor
turistice, pentru a nu se mai repeta astfel de situaţii şi potenţialii turişti români să fie protejaţi?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Glad Varga
***
Adresată domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii
Situaţia mediatorilor sanitari
Stimate domnule ministru,
Mediatorii sanitari sunt o prezenţă constantă în comunităţile defavorizate încă din anul 2002, iar femeile
gravide, copiii dar şi bolnavii cronici s-au familiarizat cu ei şi le cer ajutorul.
Sunt primii care semnalează un eventual focar de infecţie şi primii la care se poate apela în cazul
implementării unui proiect sau program de sănătate în cadrul grupului defavorizat.
Statisticile arată că în comunităţile de acest fel incidenţa bolilor transmisibile este crescută, dar adresabilitatea
membrilor grupului la serviciile medicale este scăzută din cauza lipsei de informaţii şi a comunicării.
Mediatorii sanitari îşi desfăşoară zilnic activitatea în comunităţile defavorizate şi au rolul de a informa şi a
intermedia accesul persoanelor la serviciile sanitare.
Stimate domnule ministru, din păcate, la această dată numărul mediatorilor sanitari este unul în scădere, un
mediator având în medie responsabilitatea a sute sau chiar mii de persoane, şi asta din cauza faptului că nu s-au
organizat de mulţi ani cursuri pentru o astfel de calificare. Nu există clase cu acest specific în unităţile de învăţământ
de stat sau private.
Fondurile pentru desfăşurarea activităţii mediatorilor sanitari sunt asigurate de catre Ministerul Sănătăţii prin
Direcţia de Sănătate Publică.
În acest context, Administraţiile Publice Locale sunt nevoite să atribuie responsabilitatea unor asistenţi sociali
care de multe ori nu au competenţe în domeniul sanitar.
Vă rog să-mi răspundeţi punctual la următoarele întrebări:
Care este numărul real al mediatorilor sanitari la nivel naţional şi implicit la nivelul Judeţului Maramureş?
Ce strategie aveţi în vedere pentru a rezolva lipsa mediatorilor sanitari, deoarece această categorie de angajaţi
este vitală în comunităţile defavorizate?
Menţionez că doresc răspuns scris.
***
Adresată domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor
Serviciile CFR călători
Stimate domnule ministru,
Din 1998 până acum, CFR Călători a renunțat la numeroase servicii importante pentru România. De exemplu
EuroCity și EuroNight au fost trenuri internaționale operate de obicei de CFR în parteneriat cu companii
feroviare din alte țări, în funcție de originea și destinația rutei. Aceste trenuri făceau parte din rețeaua paneuropeană
feroviară.
Serviciul business era destinat persoanelor cu venituri peste medie și se adresa în special oamenilor de afaceri.
Vagoanele business erau de fapt vagoane modernizate în Atelierele CFR Grivița și ofereau servicii suplimentare, cum
ar fi acces wireless la Internet sau instalație de climatizare. Serviciul a fost suspendat în 2011,
vagoanele fiind realocate pentru călătorii de clasa I. Totodată, trenurile Inter-City erau cele mai folosite pentru
rutele dintre marile orașe și puteaut fi de zi și de noapte. Aceste trenuri aveau cea mai mare viteză medie dintre toate
trenurile CFR (87 km/h în 2004) și foloseau cele mai moderne vagoane, putând concura cu marile trenuri
europene. Din această cauză, tarifele pentru trenurile Inter-City erau cele mai mari. Au existat două tipuri de garnituri
pentru trenurile InterCity: tradiționale și automotoare Desiro. Garnitura pentru trenurile tradiționale era
formată din vagoane noi sau modernizate, cu aer condiționat, precum și o serie de servicii la clasa I, cum ar fi mâncare
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gratuită. Aceste trenuri atingeau cele mai mari viteze din România, dar au fost scoase din mersul trenurilor în 2015
datorită imposibilității companiei de a asigura viteza minimă de 60 km/h.
Vă rog să îmi răspundeți concret la următoarele intrebari:
1. Când veți moderniza infrastructura feroviară pentru trenurile IC?
2. Când veți reintroduce serviciile CFR Călători care au fost scoase în ultimii ani?
Cu stimă,
Deputat
Șovăială Constantin
***
Adresată domnului ministru Puiu Lucian Georgescu, ministrul Cercetării și Inovării
Stadiul proiectelor și perspectivele cercetării-dezvoltării în România
Stimate domnule ministru,
Conform Biroului de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, statele membre ale UE au cheltuit, în 2016,
împreună, peste 300 de miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare (C&D), ceea ce reprezintă o pondere de 2,03%
din PIB. În anul 2006, aceste cheltuieli erau de 1,76% la nivelul UE. În anul 2016, cele mai mari procente alocate au
fost înregistrate în Suedia (3,25%), Austria (3,09%) și Germania (2,94%). La capătul opus al scalei, pe penultimul loc,
după Letonia (0,44%), s-a situat România cu doar 0,48%.Cu scopul de a stimula competitivitatea, Comisia Europeană
susține creșterea cheltuielilor C&D la 3% până în 2020. Pentru a avea și alți termeni de comparație, la nivelul
economiilor importante ale lumii situația era următoarea: în Coreea de Sud se alocau 4.23% din PIB, în 2009, în
Japonia erau 3.29% și în SUA, 2,79%, în 2015.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

Care sunt principalele realizări ale Ministerului Cercetării și Inovării pentru anul 2017?

Care este stadiul proiectului „Alfred“ și câte locuri de muncă au fost create, până în prezent, prin
intermediul lui?

Care este bugetul alocat, în anul 2018, pentru C&D și când preconizați că se va atinge nivelul de 3%
din PIB, propus de UE?

Ce plan de măsuri aveți pentru creșterea investițiilor și atragerea altor surse de finanțare în acest
domeniu?
Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului ministru Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene
Dezastrul, din 2017, privind investiţiile publice riscă să se repete
Stimate domnule ministru,
Într-o declarație publică, susţinută la Bistriţa, pe 2 decembrie 2017, aţi afirmat că România va beneficia de un
adevărat boom economic, în anul 2018, datorită alocării a 4,2% din PIB pentru proiectele de investiţii. Pe de altă
parte, nu este lipsit de interes să semnalăm faptul că este exact același procent din PIB, 4,2%, prevăzut, în bugetul de
stat al României, şi pentru anul în curs. Însă, ce trebuie mai ales să constatăm este că procentul cheltuielilor realizate
este foarte mic, banii de investiții fiind realocați, la rectificările bugetare succesive, pentru așa-zisele măriri de salarii
din sistemul public.
Tot dumneavoastră, domnule vicepremier, aţi recunoscut, cu aceeași ocazie, că 2017 a fost un an prost pentru
investiţii şi cu adevărat dezastruos pentru absorbţia fondurilor europene. În schimb, v-aţi exprimat încrederea că toate
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problemele vor fi depăşite în 2018, printr-o simplificare a birocraţiei şi o mai mare atenţie acordată acestui domeniu
bugetar.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:
 Care sunt măsurile concrete pe care le-aţi luat pentru a preveni dezastrul privind investițiile publice din
2017?
 Ați declarat, pe drept cuvânt, că investiţiile în infrastructura mare trebuie să fie prioritare în 2018. Ce
garanţii puteţi oferi că banii vor ajunge într-adevăr să fie cheltuiţi legal, transparent și în timp util, astfel
încât economia să beneficieze, în mod real, de aceşti bani, iar populaţia de lucrări de calitate executate la
timp?
Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris.
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Declarație politică
Violența domestică - există explicație, dar nu există scuză
”Violența împotriva femeilor” a fost recunoscută ca și concept în legislația din România prin ratificarea
Convenției de la Istanbul, intrată în vigoare în septembrie 2016.
Cele mai recente statistici raportate privind violența în familie datează din septembrie 2016 și relevă
următoarele date:

aproape 9000 de cazuri de loviri și alte violențe fizice, psihice și verbale,

80 de violuri în familie,

peste 200 de cazuri de femei care s-au soldat cu decese în primele 6 luni ale anului 2016 sub loviturile
celor cu care și-au împărțit destinele.
Aceste cifre dezvăluie așadar o Românie barbară, în care bărbatul încă mai crede că are dreptul de a-și abuza
fizic și psihic partenera.
Aceste cifre se referă numai la cazuri care ajung să fie sesizate la poliție, un număr infim raportat la realitate,
cifrele reale ale violenței fiind considerabil mai mari. Un studiu recent al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene arată că la nivel național, 75% dintre cazurile de violență domestică nu sunt raportate.
Numărul extrem de redus de acte de violență fizică sau acte de viol, denunțate la Poliție, demonstrează lipsa
încrederii victimelor acordate autorităților statului și faptul că instrumentele legale și serviciile de asistență existente
nu le oferă siguranță imediată ori, că victimele nu sunt informate cu privire la existența acestora și nici cu privire la
drepturile pe care le au.
Doamnelor și domnilor, „sănătatea” unei societăți stă în capacitatea ei de a denunța la timp abuzul, înainte de
a deveni un fenomen cronic! Pe baza unui sondaj efectuat de Comisia Europeană, în 2016, 55% dintre românii
chestionați în cadrul Eurobarometrului asupra violentei de gen, consideră că există situații în care "contactul sexual
fără consimțământ" este justificat. Așadar, suntem pe primul loc în Europa la justificarea violului în cadrul cetățenilor.
Cu toate acestea, cercetarea arată că 96% dintre români cred că violența domestică împotriva femeilor nu este
de acceptat și că ar trebui pedepsită prin lege. Măsurile pentru prevenirea și combaterea violenței domestice din
programul de guvernare includ acțiuni îndelung așteptate și necesare în mod urgent societății noastre. Există multe
promisiuni, însă, de aproape un an, încă nu avem noi locuințe protejate pentru victime, locuințe promise în programul
de guvernare, nu există noi centre de criză, nu există echipe specializate de intervenție, nu există sprijin pentru
organizațiile care întreprind și coordonează activități și servicii de combatere a violenței domestice, majoritatea din
cele enumerate fiind susținute în continuare din finanțări străine, și, ca urmare, în tot acest timp, ne lovim în
permanență de cazuri noi și de alte victime ale acestora.
Pentru a putea dezvolta politici pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor este necesar ca
autoritățile din România să implementeze măsurile prevăzute în programul de guvernare și, totodată să armonizeze
legislația cu prevederile Convenției de la Istanbul, cum ar fi: adoptarea și implementarea ordinului de interdicție
emis de polițist; monitorizarea agresorului după ce se emite un ordin de protecție; responsabilizarea agresorului și, nu
în ultimul rând, să se înființeze în toate județele țării cel puțin un adăpost pentru victimele violenței în familie.
Menționez că, în iunie 2017 am depus inițiativa legislativă de introducere a Ordinului de Protecție de
Urgență, deoarece, la nivelul UDMR am considerat necesară introducerea imediată a acestui instrument care, potrivit
proiectului va trebui emis pe loc, la constatarea faptei. Însă, de atunci această inițiativă deosebit de importantă și a
cărei realizare ar trebui să constituie o urgență, se află încă în procedură legislativă.
Doamnelor și domnilor, suntem în plină campanie dedicată activismului împotriva violenței. La nivel
internațional, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, se desfășoară Campania celor 16 zile de

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 34 - 2017
Săptămâna 27 noiembrie – 8 decembrie 2017
activism împotriva violenței (datele de debut și de sfârșit ale campaniei nu sunt alese întâmplător: 25 noiembrie este
Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii, iar 10 decembrie este Ziua Internațională a
Drepturilor Omului – tocmai pentru a se sublinia faptul că violența este o încălcare a drepturilor omului).
Am demarat și în județul Mureș această campanie, scopul fiind sensibilizarea și conștientizarea comunității
mureșene privind violența domestică și nu numai, precum și asupra consecințelor, de cele mai multe ori dramatice.
Impactul actelor de violență este devastator nu doar asupra victimelor, ci și asupra celorlalți membri ai familiei, asupra
prietenilor și asupra societății. Lumea trebuie să vorbească despre existența violenței și despre nevoia de a reacționa
și de a nu accepta violența ca fiind ceva normal.
De aceea, în concluzie, aș dori ca începând de acum, când observați sau aflați despre o femeie - fie ea
membră a familiei voastre, prietenă, colegă de serviciu, vecină, persoană apropiată sau străină -, observați că este
victima unui act de violență domestică, asumați-vă că nu veți rămâne tăcuți și indiferenți, asumați-vă că veți lua
atitudine, asumați-vă că veți interveni în orice fel posibil.
Nu stați deoparte! Nu fiți ignoranți! Ignoranța ucide!
Deputat
Csép Andrea
***
Peste două zile va fi 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Permiteţi-ne ca, odată cu această ocazie să
supunem atenţiei Parlamentului şi a Guvernului aşteptările şi obiectivele comunităţii maghiare.
La 1 Decembrie 1918, românii adunaţi la Alba Iulia odată cu proclamarea unirii Ardealului cu
România au adoptat o rezoluţie în care au promis libertate deplină tuturor popoarelor conlocuitoare. Aliniatul
unu al punctului trei prevede deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare: „Fiecare popor se va
instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de
reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.” De
asemenea, aliniatul doi al punctului trei garantează egalitatea tuturor confesiilor: „Egală îndreptăţire şi deplină
libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.” Aceste promisiuni stau la baza creării
României moderne. Considerăm că odată cu obligaţia morală asumată, a sosit timpul creării unei baze juridice
ale acestor promisiuni.
Suntem convinşi că România, ca stat naţional unitar, îşi poate îndeplini menirea numai odată cu garantarea
democraţiei şi respectarea drepturilor tuturor minorităţilor şi ale comunităţilor conlocuitoare. În acest scop,
propunem includerea în Constituţia României a principiilor formulate la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
Doleanţele noastre le-am cuprins în cinci puncte, puncte pe care intenţionăm să formulăm şi ca amendamente la
Revizuirea Constituţiei, după cum urmează:
1. România este stat suveran, indivizibil și naţional al românilor şi al comunităţilor naţionale autohtone
convieţuitoare.
2. Comunităţile naţionale istorice şi autohtone din România sunt factori constituenţi ai statului român.
3. Proclamaţia de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 este fundamentul moral, istoric şi juridic al egalităţii
naţionale şi libertăţii naţionale, etnice din România.
4. Comunităţile naţionale istorice şi autohtone recunoscute din România sunt acele comunităţi care
convieţuiesc cu populaţia română de minimum 100 ani, respectiv de pe timpul creării României moderne.
5. Drepturile comunităţilor naţionale autohtone din România sunt garantate prin lege organică, în măsura şi în
funcţie de voinţa legitim exprimată a comunităţii, în spiritul Proclamaţiei de la Alba Iulia, conform normelor si
standardelor europene în materie şi cu respectarea integrităţii teritoriale a României.
Sperăm că va fi apreciată atitudinea maxim democratică a comunităţii maghiare pe care o poartă de 99
de ani, respectiv în acei 28 de ani, care au trecut de la Revoluţia din Decembrie 1989, timp în care doleanţele
comunităţii au fost cerute respectând principiile dreptului, cu referiri la recomandările internaţionale, precum
şi la exemplele pozitive europene în materie.
Deputat
Biró Zsolt-István
***
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Reducerea contribuţiei la sănătate conduce la subfinanţare
Doamnelor şi domnilor,
Stimaţi colegi,
Într-un raport recent al Comisiei Europene, realizat împreună cu OCDE şi Observatorul european pentru
sisteme şi politici de sănătate, intitulat ”Starea sănătăţii în Uniunea Europeană” se arată faptul că în România sistemul
de sănătate este subfinanţat, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor fiind cele mai scăzute din Uniunea
Europeană. Principalele concluzii referitoare la România ar trebui să îngrijoreze şi, în acelaşi timp, să reprezinte o
provocare pentru o reformare substanţială a sistemului de sănătate, dar şi a modului în care se realizează politicile
publice din domeniul sănătăţii.
Încă de la bun început precizez că acest raport trebuie luat în considerare, cel puţin din perspectiva imaginii pe
care România o are în afara graniţelor. Situaţia din sistemul de sănătate este îngrijorătoare oricum am privi lucrurile:
ca pacienţi sau ca specialişti în domeniu. Permiteţi-mi să sintetizez câteva aspecte pe care acest Raport le relevă:
- Sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanţare scăzută şi utilizare
ineficientă a resurselor publice, cu cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE. De altfel,
serviciile medicale nu acoperă tot teritoriul României, populaţia având acces la un pachet minim de servicii. În raport
se mai arată că există inegalităţi cu privire la accesul la servicii între populaţia din zonele rurale şi cea din zonele
urbane, ca şi pentru grupurile vulnerabile. Speranţa de viaţă la naştere rămâne cu aproape şase ani sub media UE şi
este una dintre cele mai scăzute din Uniune, o tendinţă nefavorabilă în acest sens fiind creşterea ratelor de mortalitate
pentru cele mai frecvente cauze de deces (boli cardiovasculare şi cancer pulmonar, de sân şi colorectal), creşterea
numărului de cazuri noi de HIV/SIDA şi scăderea ratelor de imunizare.
- În România nu există niciun program naţional pentru a combate consumul episodic excesiv
de alcool în rândul bărbaţilor, care reprezintă o problemă de sănătate publică gravă, cu cel mai ridicat nivel din UE.
- Îngrijorător este faptul că şpăgile sunt „larg răspândite şi substanţiale” în sectorul medical din
România, cheltuielile „din buzunar” reprezentând o cincime din cheltuielile totale cu asistenţa medicală.
- De asemenea, există mari întârzieri în ceea ce priveşte trecerea de la serviciile de îngrijire
medicală cu internare şi asistenţa spitalicească la asistenţa medicală ambulatorie şi asistenţa medicală primară.
Eforturile de îmbunătăţire a sistemului sunt îngreunate de lipsa de informaţii. Nu sunt date suficiente pentru a evalua
calitatea asistenţei, iar evaluarea tehnologiei medicale se află încă într-un stadiu de dezvoltare incipient.
Stimaţi colegi,
Există un mare număr de iniţiative legislative pentru îmbunătăţirea sistemului sanitar.
Însă, în fiecare zi avem un caz, o situaţie nefericită care ne arată că trebuie să muncim mai mult pentru ca
acest sistem bolnav să se însănătoşească. Consider că însănătoşirea trebuie să pornească de la cauză, nu de la efect.
Una din cauze ar putea fi subfinanţarea sistemului de sănătate. Nimeni nu vorbeşte despre efectele reducerii
contribuţiilor la asigurările de sănătate, fapt care va conduce, inevitabil, la creșterea subfinanţării. Chiar dacă
va creşte baza de impozitare, în condițiile descrise anterior, nu se poate justifica reducerea contribuţiilor la asigurările
de sănătate, de la 10,7% la 10%.
Contribuţia la sănătate cu o cotă totală de 10,7% (salariat +angajator), înseamnă pentru salariaţi acces la
pachetul de bază de servicii medicale (consultaţii, spitalizare, tratamente, asistenţă de urgenţă, dispozitive medicale
sau medicamente compensate şi aşa mai departe). Chiar dacă măreşti baza de impozitare, este păgubos să scazi
această contribuţie, tocmai din prisma concluziilor din raportul menţionat mai sus. De asemenea, creșterile salariale
din sistemul medical preconizate pentru anul viitor, vor crește cheltuielile de salarizare. La fel, guvernul v-a fi obligat
să crească și valorile punctelor acordate pentru medicina de familie, etc.
Subliniez încă odată: sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanţare scăzută, cu cele mai
scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE; ceea ce face ca argumentul “utilizări ineficientă a
resurselor publice” în discursul politic, să nu poată fi folosit ca explicație privind oportunitatea și eficiența scăderii
contribuțiilor pe sănătate. Aceasta este, poate, cea mai îngrijorătoare concluzie care ar trebui să ne dea de gândit.
Pe termen scurt și mediu, o astfel de reducere de notă lipsă de viziune, lipsă de planuri fezabile în domeniul
sanitar. Pe termen lung, o politică de menţinere procentuală a actualului nivel de contribuţii la sănătate, şi o politică
sanitară coerentă ar putea asigura în condițiile creșterilor salariale, dublarea bugetului pe sănătate, sustenabilitatea
serviciilor, și cooptarea inovaţiilor medicale într-un ritm acceptabil pe termen mediu și lung.
Decizia de reducere a contribuţiei la sănătate nu trebuie luată la pachet cu celelalte modificări de impozitare.
Atrag atenţia la modul cel mai serios că o astfel de decizie trebuie cântărită foarte atent. Să ne amintim că astfel de
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reduceri, de la 15% la 14% sau la 10,7% nu au condus la nimic bun. Eventual au condus la entuziasm populist, de
scurtă durată. În niciun caz la îmbunătăţirea sistemului sau performanţă în interesul bolnavilor.
Vă mulţumesc,
Deputat
Dr. Vass Levente
***
Declarație politică
Ziua internațională a voluntarilor este sărbătorită în fiecare an la data de 5 decembrie și oferă voluntarilor și
organizațiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalți, de a împărtăși valorile voluntariatului. De a promova
această activitate în cadrul comunităților, în cadrul organizațiilor neguvernamentale, al autorităților guvernamentale
sau în cadrul sectorului privat.
Începând cu anul 2000, această zi este marcată și în România.
Voluntariatul este acea activitate desfășurată în urma deciziei personale de a face un bine… și pe baza unei
motivații individuale, care nu urmărește câștigul financiar, fiind de multe ori desfășurată prin intermediul unei
organizații nonprofit sau în cadrul unei inițiative comunitare, dar și informal, direct în beneficiul altor persoane sau al
comunității.
În România această activitate este reglementată prin Legea nr. 78/2014.
În cadrul societății, totuși există numeroase prejudecăți în ceea ce privește voluntariatul. Majoritatea
populației este de părere că acest gen de contribuție se adresează celor mai înstăriți, nu și cetățeanului de rând.
Confuzia între voluntariat şi practica de specialitate, dar şi lipsa de informare privind conceptul de voluntariat şi
practicarea acestuia sunt realități ale României în care trăim.
Domeniile în care o persoană se poate implica în calitate de voluntar sunt numeroase, printre care se află:
ajutor de urgenţă, ajutor umanitar, dialog intercultural, tineret şi sport, cultură şi artă, informare europeană, minorităţi,
conservarea patrimoniului, dezvoltare rurală sau urbană, programe antidrog, informarea tinerilor, cooperare regională,
sănătate, educaţie, anti discriminare, dizabilitate, protecţia mediului şi a animalelor, rolul activ al femeii, şanse egale
pentru toţi, integrare socială, drepturile copiilor, protecţie civilă etc.
Voluntarii sunt indispensabili într-o societate în care milioane de oameni au nevoie de ajutor. În fiecare zi
ne întâlnim cu numeroase cauze care merită susținute. Acestea merită timpul și implicarea a cât mai multor cetățeni.
Cum am arătat mai sus, voluntarii sunt cei care își oferă talentele, energia și timpul în folosul altcuiva, din proprie
inițiativă, fără a primi o recompensă de natură financiară.
În ciuda ideilor preconcepute împărtășite de multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. Din
contră, beneficiile, deși nu de ordin material, sunt multe și de o importanță deosebită, cum ar fi: dobândirea
experienței de muncă; dobândirea unor competențe; deprinderea lucrului în echipă; contribuția la dezvoltarea
comunității şi a înțelegerii problemelor acesteia; responsabilizare şi dobândirea încrederii de sine; ocazia de a ajuta
oameni mai puțin norocoși; un stil de viață mai activ şi o viață socială mai dinamică.
Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât
și în ceea ce privește personalul. Aici este nevoie de intervenția voluntarilor, de aceea, promovarea activității de
voluntariat reprezintă un prim pas spre responsabilizarea și sensibilizarea comunității.
Avem nevoie de activități de promovare a voluntariatului, de manifestări care să promoveze dezbateri şi să
sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța şi la valoarea activităților de voluntariat stimulând angajamentul
cetățenilor.
Doamnelor și domnilor, timpul este poate cel mai prețios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea
este foarte important să dedicăm o parte din el unei cauze în care chiar credem.
Stimați colegi, fac apel la simțul Dumneavoastră umanitar și civic - putem renunța cu toții, măcar pentru
câteva ore sau poate chiar o zi la laptop-uri, ședințe și deadline-uri în favoarea unor activități de voluntariat. Am
certitudinea că suntem cu toții capabili și dispuși să o facem!
Tuturor voluntarilor le doresc mult succes, avem mare nevoie de voi!
Deputat
Csép Éva Andrea
***
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Întrebări

Adresată doamnei, Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
Simulare calcul pensii cuvenite din sistemul public de pensii publice
În vederea documentării unei propuneri legislative pe care intenționez să o formulez ca urmare a numeroase
solicitări înregistrate la biroul meu parlamentar teritorial, vă rog să îmi comunicați rezultatul calculului drepturilor de
pensie pentru limită de vârstă cuvenite unor persoane, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, pornind de la următoarele prezumții:
- persoanele au stagiu de cotizare conform anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010, în condiții normale de muncă,
minim, respectiv complet;
- veniturile pentru care s-a contribuit sunt constante la nivelul stabilit (minim, respectiv mediu);
- se iau în calcul două scenarii, cu și fără perioade asimilate: ca perioade asimilate se iau în calcul în cazul
femeilor 2 ani concediu de creștere a copilului, iar pentru bărbați 18 luni serviciu militar și numai pentru stagiu
complet de cotizare; pentru stagiul minim, nu se iau în considerare perioade asimilate.
Deschidere drept pensie:
decembrie 2017
femeie
bărbat
s
s
s
tagiu
tagiu
tagiu
tagiu
tagiu
minim
complet minim complet minim
fără
perioadă
s
asimilată
alariu
cu
minim
perioadă
asimilată
fără
perioadă
s
asimilată
alariu
cu
mediu
perioadă
asimilată

Deschidere drept pensie:
august 2018
femeie
bărbat
s
s
s
s
tagiu
tagiu
tagiu
complet minim
complet

-

-

-

-

-

-

-

-

Solicit răspuns în scris.
Deputat
Csép Éva-Andrea
***
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Adresată: doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale
domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale
domnului Florian – Dorel Bodog, ministrul Sănătății
Crearea sistemului de intervenție timpurie
Stimată doamnă ministru,
Stimați domni miniștrii,
Furnizarea de servicii de educație și intervenție timpurie pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 respectiv 35 ani, este o necesitate atât pentru copii cât și pentru părinți, dar în prezent lipsește o politică și o legislație coerentă la
nivel național privind Intervenția Timpurie la Copii.
Participarea copiilor în programe de educație și intervenție timpurie ar putea să creeze o maximizare a
potențialului de dezvoltare, deoarece în primii 3 ani de viață plasticitatea creierului este la un nivel maxim astfel, prin
demararea acestui program la o vârstă fragedă, este posibilă descoperirea și intervenția precoce în caz de nevoie,
contribuind la o dezvoltare controlată în vederea remedierii problemelor descoperite.
Serviciile de intervenție timpurie au importanță majoră. Lipsa acestora ar duce mai târziu la intervenții sociale
și servicii de educație specială costisitoare și mult mai puțin eficiente. Copiii afectați în momentul în care încep
școala, au șanse mai scăzute la integrare la acea vârstă decât cei în cazul cărora s-au descoperit chiar din primele luni
ale vieții eventualele deficiențe, astfel fiind predispuși la eșec școlar și social. Lipsa screening-ului general cu privire
la dezvoltare, monitorizare și a serviciilor de intervenție timpurie se reflectă într-o proporție mare la nivel național.
Procentul copiilor aflați în situații de risc, cu întârzieri de dezvoltare, dizabilități și dezvoltare atipică, este estimat la
aproximativ 20% dintre copiii cu vârste cuprinse între zero și cinci ani.
Terapiile specifice vârstei de 0-3 ani (perioada de creșă), de 3-5 ani (perioada de grădiniță), cum ar fi
serviciile de dezvoltare și educație speciale sunt asigurate prin intermediul unor ONG-uri, instabile din punct de
vedere financiar. Acest lucru înseamnă că sugarii și copiii cu întârzieri în dezvoltare sau aflați în risc, nu primesc
sprijinul necesar, care le-ar putea permite să dobândească abilități de funcționare și să devină membri productivi ai
societății. Perioada de dezvoltare de la naștere până la 5 ani reprezintă atât o oportunitate cât și o vulnerabilitate. În
multe state din occident s-a dovedit că prin serviciile de intervenție timpurie bine organizate, care funcționează de mai
muți ani, este mult mai ușor și mai puțin costisitor să ajuți copiii din primele luni ale vieții, decât ca aceștia să devină
asistați social mai târziu.
Singura lege care cuprinde prevederi în acest domeniu este Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate
integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de
sănătate mintală asociate, prin care este stabilită identificarea timpurie a copiilor cu autism și oferirea de servicii de
specialitate acestora. Cu privire la noile orientări în domeniu, atât la nivel internațional cât și la nivelul Uniuni
Europene se impune stabilirea de urgență a unei strategii naționale și a unui sistem de educație și intervenție timpurie
și în România, în contextul dat de Convenția pentru Drepturile Copilului din 1989, ratificată de România prin Legea
nr. 18/1990 și care prevede la art.4 următoarele: „Statele părți se angajează să ia toate măsurile legislative,
administrative și de orice altă natură necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta
convenție. În cazul drepturilor economice, sociale și culturale statele părți se obligă să adopte aceste măsuri, fără a
precupeți resursele de care dispun și, dacă este cazul, în cadrul cooperării internaționale.”Sistemul creșelor și al
grădinițelor este sistemul cel mai compatibil în care trebuie implementată intervenția timpurie. Însă fără o finanțare
necesară și din cauza lipsei legislației din România privind intervenția timpurie pentru copiii de la 0 la 3 ani respectiv
de la 3 la 5 ani, un număr scăzut de creșe și grădinițe furnizează în prezent servicii asemănătoare pentru copii, fără a
putea urma standardele de educație, sănătate și cele sociale implementate în alte state occidentale ale Uniunii
Europene, cum este de exemplu în Norvegia.
Întrebare:
Vă rog să îmi precizați ce soluții aveți în ceea ce privește înființarea sistemului de intervenție timpurie
împreună cu elaborarea unei structuri organizatorice, a normelor metodologice, și a formei de finanțare?
Solicit răspuns în scris. Cu stimă,
Deputat
Csép Éva-Andrea
***
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Situaţia programului privind recuperarea în cazul incontinenţei urinare
Vă supun atenţiei o problemă pe care am sesizat-o în legătură cu furnizarea dispozitivelor medicale destinate
bolnavilor care suferă de vezică neurogenă, retenţie urinară implicit incontinenţă urinară prin prea plin, recomandate
de medicul de specialitate neurolog, urolog, reabilitare medicală şi oncologie.
Prin intermediul Casei Naţionale de Sănătate/Caselor de Asigurări de Sănătate Judeţene se derulează mai
multe programe destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale. Intrebarea pe care o adresez astăzi se
referă la programul destinat acordării a 120 de catetere urinare/lună, pentru autosondaj vezical, vezică neurogenă,
retenţie de urină, implicit incontinenţă urinară consecutivă, pe baza eliberării recomandărilor de către medicii
prescriptori. (CC. Anexa.38.3.Nr.crt. 4)
Rapoartele Casei Naționale de Sănătate ne arată că cererile la nivel național au fost pe deplin satisfăcute. De
asemenea, evoluția numărului de dispozitive medicale decontate de CAS în perioada 2012 – 2016 ne arată că în anul
2012 au fost decontate 53.263 dispozitive, în anul 2013 – 67.499, în anul 2014 – 77.266, în anul 2015 – 78.269, iar în
anul 2016 – 85.805 pentru tot programul de incontinență urinară. (CC. Anexa 38.3)
În anul 2016, prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru 2016 -2017, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, s-au revizuit condițiile de
acordare pentru unele dispozitive medicale. Astfel, pentru asigurații cu vezică neurogenă și incontinență urinară
permanentă, atât prescripția medicală cât și decizia sunt valabile 1 an de zile, în contextul în care, înainte, decizia era
valabilă 6 luni. Trebuie să recunoaștem că această schimbare este de bun augur, reducerea birocrației fiind în interesul
pacienților.
Cifrele dau bine pe hărtie, dar realitatea din teren este alta. Sunt o multitudine de furnizori care, în loc să
furnizeze 120 de catetere uretrovezicale speciale, sterile, lubrificate pentru autosondaj vezical, dau scutece pacienţilor
care suferă de incontinenţă urinară. Nu sunt puţine cazurile în care un furnizor beneficiază de 1056,25 lei/lună, în timp
ce furnizează scuteceîn valoare de 150 sau 250 lei/lună și sonde uretrovezicale de unică folosinţă, ieftine, nesterilizate,
nefolosite și aruncate de pacienţi. Această situaţie trebuie sistată şi consider că este de datoria ministrului de resort si a
președintelui CAS să nu mai întâlnim astfel de cazuri.
Ar fi mult mai eficient un program special de asigurare de scutece pentru pacienţii care au suferit atac
ischemic sau vascular cerebral – pacienţi afazici, imobilizaţi la pat şi care foarte des nu pot comunica la timp nevoia
actului micţional. Am economisi bani, prin care s-ar putea suplimenta şi celelalte programe de dispozitive medicale
deficitare.
Întrebare:
Având în vedere datele pe care le primeşte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de la Casele Judeţene,
doresc să-mi comunicaţi următoarele informaţii aferente anului 2016 – 2017, în privința celor reglementate de
Contractul Cadru, Anexa.38.3.Nr.crt. 4:
1. Câte persoane au solicitat dispozitive medicale?
2. Câte dispozitive au fost furnizate la nivel naţional?
3. Care au fost fondurile destinate acestui program şi din aceste fonduri cât s-a cheltuit?
4. Există diferenţe între obiceiurile de finanțare din judeţe, numărul pacienţilor raportat la mia de locuitori pe
judeţe?
5. Aveţi informaţii cât la sută din pacienţi beneficiează de acest program cu strictură uretrală (obstrucţie canal
uretral)?
6. Care sunt politicile de susţinere a acestor programe în ţările europene, ce sume se alocă pentru programe
asemănătoare?
7. Câţi pacienţi cu retenţie de urină prin vezică neurogenă, care necesită autosondaj uretro-vezical intermitent
sunt finanțați la mia de locuitori în state precum Germania sau Italia?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Dr. Vass Levente
***

