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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 23 – 27 octombrie 2017) 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 23 octombrie 2017 
 

În cadrul dezbaterilor organizate cu ocazia „Orei Guvernului”, de luni, 23 octombrie, Grupul parlamentar al 
PNL din Camera Deputaţilor a solicitat invitarea domnului Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice, în vederea 
analizei temei „Split TVA – ameninţare la securitatea economică a României”. 

La dezbateri au participat deputaţii: Lucian Ovidiu Heiuş, Ioan Cupşa şi Andrei Daniel Gheorghe (Grupul 
parlamentar al PNL), Marius Constantin Budăi (Grupul parlamentar al PSD), Erdely Doloczi Istvan (Grupul 
parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac (Grupul parlamentar al 
PMP) şi Remus Adrian Borza (deputat neafiliat). 

Punctul de vedere al Executivului a fost exprimat de ministrul Finanţelor Publice, domnul Ionuţ Mişa.  
 

*** 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 24 octombrie 2017 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 24 octombrie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE 
pentru învăţământul superior COM(2017) 247 (PHCD 81/2017) – 253 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere. 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi 
calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM(2017) 248 (PHCD 82/2017) – 258 voturi pentru, 1 
împotrivă. 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului 
privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2017) 249 (PHCD 83/2017) – 261 voturi pentru. 

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea 
Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291 (PHCD 84/2017) – 256 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere. 

5.  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PHCD 80/2017) – 270 voturi 
pentru. 

6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri 
pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene 
(PL-x 286/2017) - lege ordinară – 255 voturi pentru, 14 împotrivă, 1 abţinere. 

7.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui 
Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 
2017 (PL-x 305/2017) - lege ordinară – 274 voturi pentru. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui 
imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor     
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imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului (PL-x 235/2017) - lege organică – 270 voturi 
pentru, 1 abţinere. 

9. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul 
Tulcea (PL-x 160/2013) - lege organică – 268 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri. 

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, reexaminată la cererea 
Preşedintelui României (Pl-x 257/2016/2017) - lege organică – 167 voturi pentru, 98 împotrivă, 8 abţineri. 

11. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (PL-x 323/2017) - lege organică – 272 voturi pentru 

12. Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat (Pl-x 
253/2017) - lege organică – 268 voturi pentru, 2 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru 
apărare. 

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 
247/2017) - lege organică – 271 voturi pentru, 1 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru 
învăţământ 
 

Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond un număr de trei proiecte legislative, în vederea redactării de 
rapoarte suplimentare, după cum urmează: 

1. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Pl-x 209/2016) - lege organică  

2. Propunerea legislativă "Legea arhivelor naţionale" (Pl-x 516/2011) - lege organică  
3. Propunerea legislativă "Legea Arhivelor Publice" (Pl 643/2003) - lege organică. 

 
 

*** 
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  

ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 

 (Situaţia cuprinde datele la 27 octombrie 2017) 
 

 

 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1181  

din care: 

– existente la sfârşitul anului 2016 793

– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241

- înregistrate în luna august 2017 1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 140

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 453

524

– votate  522

             din care: - înaintate la Senat        42

                            - în procedura de promulgare   26

                            - promulgate** 185

                            - respinse definitiv 266

                            - în reexaminare la Senat     3

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 668

a) pe ordinea de zi 172

b) la comisii  475

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16

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

5

3) Desesizări 6

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 33

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  1
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 Cele 522 iniţiative legislative votate privesc: 

                         165 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    102  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      50  proiecte de legi  
                         357 propuneri legislative 
 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
 

    ** În anul 2017 au fost promulgate 202 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 
181 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 4 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 27 octombrie 2017) 

 
 

 
   Cele 87 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                       30 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
    16  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               14 proiecte de legi 
                       57 propuneri legislative 
 

Totalul iniţiativelor legislative     749  

din care: 

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608

– înregistrate în luna august 2017 1

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 140

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 55

      89

– votate       87  
129             din care: - înaintate la Senat      24

                            - în procedura de promulgare 20

                            - promulgate*   4

                            - respinse definitiv 39

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 668

a) pe ordinea de zi 172

b) la comisii  475

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16

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

5

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 33

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  1
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               * În anul 2017 au fost promulgate 202 legi. 

 
 

 
D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

Şedinţele din zilele de luni, 23 şi marţi, 24 octombrie 2017 

 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 158 

        din care: - în dezbatere 
158

 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          4  

8  

   - votate 8
                           - la Senat   4
                           - la promulgare   4
 
Retrimise la comisii 3
 
 
 
 
     ▪ Cele   8 iniţiative legislative votate privesc: 
                  3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                     din care: 
                              2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                             1  proiect de lege  
                  5 propuneri legislativi 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 23 – 27 octombrie 2017) 
 
 
 

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

1.  PL-x 235/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 privind 
dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de 
administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului 
 

2.  PL-x 286/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind 
unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a 
instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene 
 

3.  PL-x 160/2013 – Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Administratiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al comunelor 
Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea  
 

4.  PL-x 323/2017 - Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 
 
 

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

1. PL-x 305/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017  
 

2. Pl-x 253/2017 - Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază 
de voluntariat  
 
Se comunică respingerea 
 

5. Pl-x 247/2017 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
 
Se comunică respingerea 
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6. Pl-x 257/2016/2017 -  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 
alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

                                                     

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 27 octombrie 2017) 
 

 
 

În septembrie  2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 
pentru cea de-a doua   sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 174 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 88 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proie
cte 

În 
procedură

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
15 
 

0

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

2
2
0

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

8
0
2
1

Camera 
Deputaţilor:  

62 13

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

5
5
1
1

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

1
0
4
0

Procedură comună:  
1
1

Total: 77 13  
6
1
  

1
6

 88  77 

 



 
  ANEXĂ 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  3300  ooccttoommbbrriiee  22001177))  
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                                          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

Proiect de 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 

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. 

S - Adoptat pe 
12.02.2015 

CD - OZ Plen 
MUN 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 26.09.2017 
(403/R/2017) 

2 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

Proiect de Lege privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - OZ Plen 
BUG şi IND 
  
 
 

 
 
 
 
Raport depus 
pe 17.10.2017 
(501/R/2017) 

3 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

Proiect de 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 

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

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 
CD -  OZ Plen 
JUR 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 18.10.2017 
(506/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
BUG şi JUR 
  
 

 
 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 19.10.2017 
(509/R/2017) 

5 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

Proiect de 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 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 

CD - OZ Plen 
JUR 
  

 
Raport depus 
pe 24.10.2017 
(515/R/2017) 

6 PLx 
337/2017 

Proiect de 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 

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

CD - OZ Plen 
APĂR 
S -   

Raport depus 
pe 24.10.2017 
(518/R/2017) 

7 
Plx 

181/2017 
 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 
alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul 
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

CD - OZ Plen 
ÎNV 
S -  
 

 
Raport depus 
pe 26.10.2017 
(522/R/2017) 

8 
PLx  

504/2016 
 

L 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 

 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
454/2016 

 
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 

fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru 
perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi 
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale 
naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce 
privește măsurile pe care autoritățile naționale le întreprind 
în vederea combaterii fraudelor cu fonduri europene și 
protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020. 

JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

9 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

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

S - Adoptat pe 
06.06.2017 

CD - ECON și 
IND  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
19.06.2017 

10 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

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. 

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
10.12.2015 

11 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

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 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

12 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
28.02.2017 

CD - BUG, 
ADMIN  şi 
MUN  pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
28.03.2017 

13 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte 
normative, intervențiile legislative vizând reglementarea 
modalității de plată a contribuției pentru medicamentele ce 
vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-rezultat, 
incluse condiționat în Lista cuprinzând denumiri comune 
internaționale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază persoanele asigurate, cu sau fără contribuție 
personală, pe baza prescripției medicale în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care 
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, de 
către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a 
medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora. 

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

14 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui mecanism electronic de evidență și 
comunicare în materia amenzilor contravenționale, în măsură 
să permită furnizarea în timp real a datelor despre creanțele 
datorate și plățile efectuate. 

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

15 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

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. 

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 

 
TDR: 
05.09.2017 

16 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanțării publice 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG și 
ADMIN  
pt. raport comun 

 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

naţionale, pentru obiectivul "Cooperare 
teritorială europeană", în perioada 2014-2020. 
(poz. I-a-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

17 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.321/2006 privind regimul 
acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi 
a organizaţiilor reprezentative ale acestora, 
precum şi a modului de repartizare şi de utilizare 
a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate.  
(poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 

18 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele 
măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de 
interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de 
programare 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 

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. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

19 

Plx  
350/2017 

 
L 

180/2017 

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

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

20 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

21 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

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 

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. 

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

TDR: 
10.11.2016 

22 

PLx 
110/2017 

 
L 

574/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.  
 (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative vizează 
încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), începând cu 
data de 01.04.2017, reglementarea prin lege a obligaţiei 
furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe care le 
furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă 
economică, pe baza unor proceduri care să asigure 
caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor 
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi 
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura 
de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi, 
precum şi reglementarea obligaţiei producătorilor, pentru 
perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017 şi în măsura 
în care contractează vânzarea de gaze naturale, de a încheia 
contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi 
nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de 

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

TDR: 
06.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
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. 

23 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

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 

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. 

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

TDR: 
30.05.2017 

24 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

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

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

TDR: 
28.06.2017 

25 

PLx 
327/2017 

 
L 

250/2017 

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

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. 

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

TDR: 
31.10.2017 

26 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind 
instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor 
generate de nave şi a reziduurilor mărfii.  

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. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  IND și  
MED   

TDR: 
31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

(poz. I-a-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pt.raport comun 
 
 

27 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

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 

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

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

TDR: 
31.10.2017 

28 

 
PLx 

364/2017 
 

L 
179/2017 

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 

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. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
07.11.2017 

29 

 
PLx 

383/2017 
 

L 
258/2017 

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

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
TDR: 
07.11.2017 

30 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 593/2016 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
15.06.2017 
 

31 
PLx 

26/2017 
 

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. (C.N.A.D.N.R.) şi înfiinţarea 
Companiei Naționale de Investiții Rutiere (C.N.I.R.) ca 

S  - Adoptat pe 
22.12.2016 

 
 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
L 

557/2016 
 

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 

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. 

CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

16.02.2017 
 

32 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

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

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. 

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

 
TDR: 
27.09.2017 
 

33 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

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

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. 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
19.10.2017 
 

34 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

35 

PLx 
369/2017 

 
L 

356/2017 

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

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe 
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, stabilirea 
unor derogări de la masele și dimensiunile maxime admise în 
circulație ale vehiculelor și ansamblurilor de vehicule, 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, precum și 
transpunerea prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 
referitoare la controlul respectării maselor maxime admise în 
circulație pe drumurile publice din România a vehiculelor și 
ansamblurilor de vehicule. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
07.11.2017 
 

36 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare. 

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

37 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

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 
 

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

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

38 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

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 

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  AGRI și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
19.10.2016 
 

39 

Plx 
373/2017 

 
L 

324/2017 

Propunere legislativă pentru completarea anexei 
nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003.  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  AGRI  
 pt. raport 

 
 
TDR: 
09.11.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

40 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

S  - Respins  pe 
24.10.2005 
CD -  Retrimis pe 
18.09.2012 la 
DROM 
 pt. raport 
suplimentar

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

41 PLx 
338/2017 

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 

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. 

CD -  DROM și 
JUR 
pt. raport comun 
 S  - 

TDR: 
31.10.2017 
 

42 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
07.11.2017 
 

43 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

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. 

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

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

44 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

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

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

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

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

45 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

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

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

46 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

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 

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

47 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

48 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. (poz. I-b-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

49 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
17.10.2016 

CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 

50 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

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 

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 

TDR: 
07.11.2017 

51 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

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 

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.  

S - Adoptat pe 
11.10.2017 

CD - SĂN și 
APĂR 
 pt. raport comun

 
 
TDR: 
31.10.2017 

52 

PLx 
372/2017 

 
L 

162/2017 

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. 

S -  Respins pe 
17.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

 
TDR: 
07.11.2017 

53 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de 
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european 
şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către 
unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, 

S - Adoptat pe 
25.05.2011 

CD - Retrimis 
pe data de 
27.03.2012 la 

TDR: 
10.04.2012 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe trei 
nivele. 

ÎNV 
 pt. raport 
suplimentar 
 

54 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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 

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 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

55 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

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 

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

S - Adoptat pe 
04.07.2017 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
27.09.2017 

56 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 

57 

PLx 
152/2017 

 
L 

22/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de 
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului 

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

S - Adoptat pe 
26.09.2017 

CD - POL EXT 
și JUR 
 pt. raport comun 

TDR: 
24.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

Schimb. (poz. I-a-38)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

58 PLx 
335/2017 

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

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 - JUR 
 pt. raport 
S -   

TDR: 
26.10.2017 

59 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

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. 
 

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

TDR: 
31.10.2017 

60 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modifcarea 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 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - POL EXT 
și CROMANII 
 pt. raport comun

 
 
TDR: 
20.09.2017 

61 

BP 
235/2017 

 
L 

326/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri. (poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -   
 

 



 

  
                                    IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

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 

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. 

S -  AGRI 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
21.06.2017 
 

2 L 
158/2017 

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

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  BUG și JUR 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
10.10.2017 

3 L 
161/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S -  JUR și CULT 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 

4 
 

L 
181/2017 

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

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

S -  ADMIN și 
Dezvoltare regională 
pt. raport comun 
CD -   
 

 

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

5 L 
193/2017 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor, propunând 

S -  ADMIN 
pt. raport  

TDR: 
19.09.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

administrarea condominiilor. (poz. I-a-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

CD -   
 

 

6 L 
215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii 
de tele-muncă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere. 

7 L 
216/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere. 

8 L 
217/2017 

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

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

S -  JUR 
pt. raport suplimentar 
CD -   
 

 

9 L 
232/2017 

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

S -  ADMIN și TRSP 
D -   
 

 
Comisiile 
sesizate în fond 
au depus 
raportul-
favorabil 

10 L 
254/2017 

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 

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. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere. 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

11 L 
257/2017 

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

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

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

12 L 
359/2017 

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 

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. 
 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere. 

13 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  ÎNV și MUN 

 

 
 
TDR: 
18.10.2017 

2 PLx 
305/2017 

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

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

CD - Adoptată pe 
24.10.2017 
S - 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

14 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

Proiect de 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 

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. 

CD -  Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  Adoptat pe 
23.10.2017 

 

La SG din data 
de 24.10.2017 

15 L 
630/2016 

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 

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

S -  JUR și SĂN 
CD -   
 

 
Comisiile 
sesizate în fond 
au depus 
raportul-
favorabil 

16 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

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

Suplimentarea contribuției României la construirea 
Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor și al 
ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu valoarea 
de 2,9 milioane euro (la nivelul prețurilor din ianuarie 
2005) și prelungirea perioadei de contribuție până în 
2022. Plățile anuale ale contribuției în numerar se 
efectuează conform sumelor de plată repartizate fiecărui 
stat membru sau partener la proiectul FAIR ce 
alcătuiesc veniturile la bugetul anual aprobat al 
proiectului. 

CD - Adoptat pe 
04.10.2017 
S -  Adoptat pe 
23.10.2017 

 

 

17 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
11.10.2017 
S  -  ÎNV 
pt. raport 
 
 

TDR: 
31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: Senat 

18 

PLx 
231/2017 

 
L 

403/2017 
 
 

Proiect de Lege pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 
şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, 
la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 
Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de 
ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 
decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 
şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, 
la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 
Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 
1998. (poz. I-b-15) 
- 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 -  Adoptat pe 
17.10.2016 
S  - MED 
pt. raport 
 

TDR: 
14.11.2017 

19 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

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

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. 

CD - Adoptat pe 
11.10.2017 
S  - JUR și ADMIN 
pt. raport comun 

 
 

TDR: 
07.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: Senat 

20 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 
 

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

CD - Adoptat pe 
11.10.2017 
S -  Bug 
pt. raport 
 

TDR: 
31.10.2017 

21 

PLx 
285/2017 

 
L 

404/2017 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Republica Serbia în domeniul 
securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016(poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

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

CD - Adoptat pe 
17.10.2017 
 S - MUN 
pt. raport 

TDR: 
14.11.2017 

22 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

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

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a 
procedurii generale și a aranjamentelor pentru 
transportul militar prin teritoriile statelor celor două 
Părți pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale și/sau căi de 
comunicație maritimă și definește punctele de trecere a 
frontierei de stat și condițiile de trecere a frontierei de 
stat, astfel: din Ucraina în România sau în tranzit pe 
teritoriul Românei, din România în Ucraina sau în 
tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de 
sprijinire a operațiunilor internaționale, de 
menținere/restabilire a păcii a exercițiilor militare 
comune și a altor activități de cooperare militară 
internațională în cadrul acordurilor internaționale la 
care România și Ucraina sunt părți. 

CD -  Adoptată pe 
26.09.2017 
S -  APĂR și TRSP 
pt. raport 
 

 
TDR: 
24.10.2017 

23 
 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor 
măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor natural protejate.  
(poz. I-b-23) 

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor naturale protejate, respectiv, 
suspendarea aplicării prevederilor art.l alin.(4) şi (5) 
din Legea nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

S - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD -  Adoptată pe 
04.10.2017 

La promulgare 
din data de 
12.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, până la data de 1 mai 2017, ca urmare a 
neadoptării actului normativ prevăzut la art.3 alin.(2) 
din respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze 
structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

24 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
03.04.2017 

CD - Adoptată pe 
04.10.2017 
 

La promulgare 
din data de 
12.10.2017 

25 

PLx 
233/2017 

 
L 

118/2017 
 

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

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

S - Adoptată pe 
12.06.2017 

CD - Adoptată pe 
04.10.2017 
 

La promulgare 
din data de 
12.10.2017 

26 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

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 

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

S - Adoptată pe 
18.09.2017 

CD - Adoptată pe 
11.10.2017  
 

La promulgare 
din data de 
18.10.2017 

27 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării în vederea asigurării 

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 

S -  SĂN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
08.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

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 

şi Imunologie Cantacuzino, care se desfiinţează. 

29 

PLx 
229/2017 

 
L 

262/2017 

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-a-11) 
- 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. 

CD -  Adoptată pe 
27.06.2017 
S -  Adoptată pe 
25.09.2017 
 

Legea  
nr. 200/2017 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ                                          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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. 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuție a bugetului de 
stat, a contului anual de execuție a bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate și a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 23.10.2013; 
urmează să intre pe 
OZ 
 

CD +S  
BUG CD + BUG
S 
 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 
2011. 

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

CD +S  
BUG CD + BUG
S 
 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului national unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general al datoriei 
publice aferente anului 2013. (poz. I-c-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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. 

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

9 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

10 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

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 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Cameră decizională: CD+Senat bugetare aprobate). 

11 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în sumă 
de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 236,9 
milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a realizat astfel: 
venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și cheltuieli în sumă de 
54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                            
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            



 

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
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 27 octombrie 2017 ) 
 
 
 
 

I.  În perioada   23  –  27 octombrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 11 avize. 

 

Cele 15 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

10    
5 

 
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:                     

2 
1  

10 
2  

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 433 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 65 pentru raport 
suplimentar.  

 
 La comisii se află  53  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 

ordinară a anului 2017.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  617  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 475 

 rapoarte suplimentare 95 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 47 

TOTAL     617 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  23 - 27 octombrie 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.436/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial – raport comun cu 
comisiile pentru administrație și juridică 

35 parlam. 
adoptat de 

Senat 
07.06.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(514/R din 23.10.2017) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.312/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare  
(516/R din 24.10.2017) 

2 

 RAPORTUL COMUN cu privire la vacantarea funcției de președinte 
al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM) 

 24.10.2017 
Raport de adoptare  

(44/RC din 25.10.2017) 

3 

 RAPORTUL COMUN cu privire la audierea candidaților în vederea 
numirii în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 

 24.10.2017 
Raport de adoptare  

(45/RC din 25.10.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.370/2016 

Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru mediu 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de respingere 
(521/R din 25.10.2017) 

 



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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.436/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial – raport comun cu 
comisiile pentru buget și juridică 

35 parlam. 
adoptat de 

Senat 
07.06.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(514/R din 23.10.2017) 

2 

 
Plx.301/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Legea nr.15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală 

22 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(525/R din 26.10.2017) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.370/2016 

Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
09.05.2017 

Raport de respingere 
(521/R din 25.10.2017) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.730/2015 

Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – 
raport comun cu comisia pentru învățământ 

17 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de respingere 
(69/RS din 24.10.2017) 

2 

 
PLx.86/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de respingere 
(519/R din 24.10.2017) 

3 

 
PLx.215/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(520/R din 24.10.2017) 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 



 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.730/2015 

Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din 
mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale – 
raport comun cu comisia pentru muncă 

17 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de respingere 
(69/RS din 24.10.2017) 

2 

 
Plx.181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
6 parlam. 24.10.2017 

Raport de respingere 
(522/R din 26.10.2017) 

3 

 
Plx.254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
23 parlam. 24.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(523/R din 26.10.2017) 

4 

 
 
 
 
PLx.334/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor 
la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-
Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 
29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, 
prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile 
necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în 
special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 
1985 

Guvern  24.10.2017 
Raport de adoptare  

(524/R din 26.10.2017) 

 
VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.436/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial – raport comun cu 
comisiile pentru administrație și buget 

35 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(514/R din 23.10.2017) 

2 

 
PLx.307/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare  
(515/R din 24.10.2017) 

 
IX. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 



Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.320/2017 

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

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare  
(517/R din 24.10.2017) 

2 

 
PLx.337/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017 

Guvern 24.10.2017 
Raport de adoptare  

(518/R din 24.10.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

 
 

Când PSD face opoziţie la PSD 
 

Recunosc, sunt nouă în Parlamentul României. Sunt la primul mandat şi mi-am propus ca în aceşti patru ani 
să contribui, prin experienţa pe care am căpătat-o în activitatea desfăşurată, la bunul mers al sistemului medical din 
România. În acelaşi timp, sunt atentă la tot ceea ce înseamnă declaraţii şi strategii politice, asta pentru că vreau să 
învăţ din experienţa colegilor cu mai multe mandate. Multă lume mi-a spus că politica se învaţă la locul de muncă: 
„stai, asculţi, faci conexiuni şi vei înţelege, în timp, cu ce se mănâncă politica”. 

Zis şi făcut! Am fost atentă să urmăresc tot ceea ce are legătură cu Ministerul Sănătăţii şi cu CNAS. Am 
ascultat declaraţiile colegilor atât din coaliţia de guvernare, cât şi din opoziţie. Având expertiza anilor petrecuţi la 
UPU Brăila, experienţa anilor petrecuţi alături de pacienţii mei, am ajuns la concluzia că actualul ministru este foarte 
slab. Un ministru fără viziune, fără experienţă managerială, cu mari lacune profesionale, cu mari semne de întrebare 
în ceea ce priveşte doctoratele pe care le are. Am cântărit atât argumentele celor care laudă activitatea domniei sale în 
Ministerul Sănătăţii, cât şi acuzaţiile celor ce se află în opoziţie şi care, trebuie să spun asta, coincid cu punctele mele 
de vedere. 

A urmat o moţiune adresată domnului Bodog, care nu a avut voturile necesare pentru a trece. Am înţeles, 
parlamentarii din coaliţia de guvernare au majoritatea şi au votat în bloc pentru susţinerea colegului lor social 
democrat. Că au venit unii dintre psd-işti, de profesie medici, care m-au felicitat pentru discursul avut, spunându-mi 
că sunt de acord că ministrul nu este bun dar că au votat cum le-a cerut partidul, e un soi de comportament care face 
parte din felul în care, încă, învăţ „cu ce se manâcă politica”. 

Problema a apărut zilele trecute când am văzut un mare şef PSD, fost ministru şi la transporturi şi la interne, 
un fel de lider nedeclarat al grupului de la Cluj, care a declarat pe un post naţional de televiziune că Ministrul 
Sănătăţii este cel mai slab membru al guvernului şi că nu înţelege ce caută pe acea funcţie. În acel moment am 
devenit confuză. Ioan Rus spune că ministrul Boodog nu are ce caută pe acea funcţie. Păi, stau şi mă-ntreb cum a 
ajuns domnul Bodog ministru? Nu  a fost susţinut de către psd-işti? Poate că nu a fost susţinut de către toţi psd-iştii, 
dar atunci se pune întrebarea de ce nu au dat un vot în favoarea demiterii acestuia? Concluzia este că, în virtutea 
disciplinei de partid, social-democraţii îşi apară aleşii politici, dar nu se sfiesc să le facă praf imaginea. Adică, 
susţinere şi opoziţie în aceeaşi formaţiune politică. Un fel de „recunoaştem, e incompetent, nu are ce căuta pe acea 
funcţie, dar e-al nostru”.  

Genul acesta de politică din interiorul PSD mă amuză, dar, în egală măsură, mă îngrijorează. Mă amuză 
pentru că ştiu sigur că ceea ce se întâmplă trădează o luptă internă pentru putere şi ciolan. Mă îngrijorează pentru că 
am înţeles în anii petrecuţi alături de bolnavi, că astfel de comportamente nu aduc nicio îmbunătăţire sistemului 
medical, din contră, dăunează grav sănătăţii. 
 

Deputat 
Antoneta Ioniță 
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*** 
        
 

Manualul unic propus de un  ministru unic! 
                                                 

Săptămâna trecută am aflat de pe site-ul Ministerului Educației Naționale că ministrul Educației, Liviu Pop, 
se va afla la Oradea, pentru o dezbatere regională pe Legea manualului școlar. Cu gândul că voi afla motivația din 
spatele emiterii unui astfel de proiect, absolut deplasat, mi-am manifestat intenția de a participa și eu, ca 
Vicepreședinte al Comisiei de învățământ, la această dezbatere, mai ales că se desfășura în orașul meu. Mare mi-a 
fost dezamăgirea când inspectorul școlar general mi-a spus că nu sunt binevenită la dezbatere, pentru că nu e publică, 
ci internă. Iar eu, evident, se pare că sunt externă, nu am ce căuta la o astfel de întâlnire! 

Dezbaterea de 4 ore, organizată la cel mai luxos hotel din Oradea, în prezența reprezentanților din 13 județe, 
a fost una considerată de domnul ministru drept „serioasă”, deși participanții au spus că nu s-a intrat prea adânc în 
conținutul legii manualului. Și nici nu aveau în ce, pentru că textul de 3 pagini al legii, este atât de general și de 
ambiguu, încât e dificil să spui ceva despre el.  
 Cât despre manualul unic, e o aberație, care nu crește calitatea actului educațional în România, ci dimpotrivă. 
Eliminarea competiției în elaborarea manualelor și desemnarea Editurii Didactice și Pedagogice drept singura 
abilitată să producă manuale, deși e cea mai puțin performantă, toate acestea sunt apucături comuniste, din vremuri 
de tristă amintire. Manualul unic produs de editura unică, ne întoarce în timp și ne îndepărtează de sistemele 
performante de învățământ din vestul Europei, cele care pun accentul pe dezvoltarea potențialului fiecărui copil, pe 
formarea unei atitudini prielnice învățării pe tot parcursul vieții și care încurajează setea de cunoaștere și oferă 
alternative pentru fiecare personalitate. 

Manualul unic limitează dreptul elevilor și al profesorilor la informație și cunoaștere, pentru că nu formează 
capacitatea de selectare și discernământ și nu dezvoltă o gândire critică. De asemenea, el nu ia în calcul dinamica 
permanentă de schimbare din învățământul preuniversitar. Este o jignire la adresa profesorilor, care sunt astfel, 
considerați incapabili de a-și selecta manualele pe care vor să le folosească, care li se par mai potrivite sau mai 
adecvate zonei sau  școlii în care-și desfășoară activitatea.  

De asemenea, prevederea că elevii vor avea manuale tipărite pe băncile lor, doar dacă, părinții vor solicita 
acest lucru, în scris, cu 6 luni înainte, este bizară, ca să nu spun sfidătoare. Ce se întâmplă cu copiii care intră în clase 
pe parcursul anului școlar, se reintegrează după o perioadă de întrerupere, sau revin în țară după o perioadă de 
absență, sau la școală, după o boală mai lungă? 

Domnule ministru Pop, renunțați la ideea fixă de a controla educația, de a înregimenta ideologic tânăra 
generație și dați elevilor, părinților  și profesorilor dreptul de a alege cea mai bună opțiune pentru pregătirea școlară 
care le-ar asigura absolvenților integrarea mai facilă în societate! Înțelegeți că instruirea diferențiată, bazată pe 
oferirea de alternative potrivite fiecăruia, este cea mai bună cale spre succesul în educație! Terminați cu erorile, ca să 
nu mai fițí nevoit să vă cereți scuze anticipat, pentru greșelile făcute! 

 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
 

Moldova, izolată de guvernarea PSD-ALDE! 
 

Niciun proiect public major nu a fost finanţat de Guvernul Românie în judeţul Iaşi în 2018. Autostrada 
Moldova – Transilvania a rămas la stadiul de vorbe, şoseaua ocolitoare a municipiului Iaşi a rămas un simplu credit 
de angajament netranspus în realitate, Spitalul Regional de Urgenţă a ajuns să fie un alt instrument de propagandă 
pentru primarul Chirica, iar investiţiile la Aeroportul Internaţional Iaşi au stagnat din 2016. 

Iaşul reuşeşte prin forţele sale să se dezvoltate, având trasă frâna de mână de către Primărie, printr-o politică 
admnistrativă vetustă, şi de către Guvern, prin lipsa finanţării pentru proiectele publice majore. 

Pe 23-24 noiembrie urmează să aibă loc şedinţa comună a Guvernului şi Parlamentului, la Iaşi.  Dacă aceste 
festivisme nu sunt întărite de alocarea de fonduri în infrastructură, şi mă refer în special la realizarea autostrăzii 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  29 - 2017  
Săptămâna 23 – 27 octombrie 2017  

 

 

45 

Moldova – Transilvania şi la finalizarea Variantei Ocolitoare a Municipiului Iaşi, acest moment nu are nicio 
relevanţă pentru comunitatea noastră. 

Între banii cu care cotizăm la bugetul central si banii care se întorc în regiune, doar din impozitul pe venit, 
este o diferență de 380 mil lei.  

Moldova trimite, anual, bugetului de stat, mai mult cu 380 mil. de lei decât primește înapoi, doar din 
impozitul pe venit. Este un mit acela ca regiunea noastră este ţinută în spate de restul ţării.  

România de azi nu ar fi fost posibilă fără Unirea de la 1859, Unirea de la 1918 sau sacrificiile Iaşului din 
Primul Război Mondial. Iar oraşul şi regiunea noastră au jucat un rol covărşitor în acele momente.  

Aşadar, nu vrem doar festivisme, ci finanţări concrete pentru proiectele de infrastructură. 
 

Deputat 
Marius Bodea 

 
*** 

 
Drumul expres Ploieşti-Paşcani se va realiza la ... Sfântul Aşteaptă 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
 M-a întristat foarte tare sfidarea proaspătului demisionar ministru Răzvan Cuc, care, la predarea mandatului, 

încerca să ne convingă că avem de ce să-l regretăm pentru „marile sale realizări” în domeniul investiţiilor în 
infrastructură. Domnul Cuc a promis enorm şi a făcut nimic. Mai grav este faptul că şi înlocuitorul domniei sale, 
domnul Felix Stroe a promis public că va continua ceea ce a făcut domnul Cuc, adică va continua să facă nimic. Asta 
da sinceritate politică! 
 Românii sunt revoltaţi de faptul că anul viitor, la împlinirea Centenarului Marii Uniri, România, care a 
cheltuit zeci de miliarde de euro inutil, nu are încă provinciile istorice legate între ele prin căi de comunicaţii 
moderne, rapide, care să genereze prosperitate economică. Dacă Autostrada Piteşti-Sibiu, care ar fi trebuit să lege 
Valahia de Transilvania, va intra cu siguranţă în Carte recordurilor pentru incompetenţă şi nepăsare, căci proiectele 
pentru aceasta datează din anul 1938, încet şi sigur şi drumul care ar fi trebuit să aducă Moldova şi Bucovina mai 
aproape de Capitală va concura la penibilul clasament al proiectelor veşnic amânate şi nerealizate. 
 Sunt unul dintre parlamentarii care s-au luptat pentru susţinerea realizării unei infrastructuri rutiere şi 
feroviare care să scurteze timpul parcurs de la Siret la Bucureşti. Nu există ministru care a condus soarta 
transporturilor din ultimii zece ani care să nu fi fost tras la răspundere de mine pe această temă. Mereu, dar absolut 
mereu, am primit asigurări, garanţii şi chiar termene mincinoase că un drum modern de la Ploieşti la Paşcani şi de 
aici până la Siret se va face cu prioritate! Atât de multe şi mincinoase au fost angajamentele miniştrilor, căci nici 
astăzi nu au reuşit să încheie măcar procedurile de licitaţie şi să pună firmele de profil la muncă! Am ajuns la 
ridicolul situaţiei în care, oraşe precum Clujul, vrea el să facă centura ocolitoare a oraşului, pentru că Ministerul 
Transporturilor şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii nu a fost capabilă să construiască, în ultimii 
ani, nici măcar un km nou de infrastructură modernă de mare viteză. Din fericire pentru Cluj, acesta este un oraş 
bogat, care-şi poate permite investiţii proprii în infrastructura naţională. Din păcate pentru Moldova, nu avem oraşe 
aşa de bogate care să poată din resurse proprii să facă ceea ce Guvernul nu este în stare, deşi are bani şi de la buget şi 
din fondurile europene. 
 Am afirmat obsesiv faptul că fără o infrastructură de transporturi corespunzătoare, Moldova nu are nici o 
şansă să iasă din sărăcie. Singurul care mi-a dat dreptate, şi îi mulţumesc pentru susţinere, este Guvernatorul Băncii 
Naţionale a României, domnul Mugur Isărescu, care ne arată precis de ce o parte a României se îndreaptă către 
prosperitate, iar altă parte, poate mai mare decât prima, nu are nici o şansă să iasă din sărăcie. Eu nu am mers atât de 
departe ca domnul guvernator, să visez şi la mult promisa şi mult amânata Autostradă Iaşi – Târgu Mureş. Nici nu am 
mai sperat la aşa ceva când am văzut că Mihai Tudose a tăiat la jumătate banii pentru investiţii în transporturi alocaţi 
în 2017, iar fondurile europene atrase de România după 4 ani de la începtul exerciţiului financiar european 2014-
2020, la capitolul infrastructură, sunt fix zero. Am sperat că măcar ceea ce s-ar fi putut realiza mai uşor, adică 
modernizare drumului rapid Ploieşti-Paşcani, să nu fie trasă pe dreapta din cauză că nu mai sunt bani sau pentru că nu 
le pasă. 
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 Dispreţul şi incompetenţa miniştrilor PSD-ALDE se vede în demararea lucrărilor la acest drum, extrem de 
important pentru Moldova. În urmă cu fix un an de zile, în luna noiembrie 2016, CNAIR lansa în sistemul de achiziţii 
publice patru licitaţii pentru studiile şi proiectele tehnice necesare realizării drumului de mare viteză de 330 Km  de 
la Ploieşti, prin Buzău, Focşani şi până la Paşcani. În luna ianuarie 2017 acestea trebuiau să intre în procedură de 
selecţie şi imediat să fie atribuite. Au trecut, de atunci, nu mai puţin de zece luni şi nu mai puţin de 15 amânări, iar 
astăzi, la un an de la declanşarea procedurilor, nici măcar licitaţiile nu sunt încheiate! Consecinţele incompetenţei, 
din păcate, se văd nu numai în sărăcia care rămâne şi se adânceşte în Moldova, ci, mai grav, se cuantifică şi numărul 
victimelor accidentelor rutiere, care nu încetează să apară, zi de zi, din cauza drumurilor proaste.  
 Stimaţi colegi. Cine a avut o minimă speranţă că Guvernul PSD-ALDE va reuşi să construiască ceva în 
România s-a înşelat amarnic. Şi eu, personal, m-am înşelat, pentru că îmi stă în obicei să creditez cu bună-credinţă, 
chiar şi pe adversarii politici. Guvernare vorbeşte, însă, prin fapte, iar PSD şi ALDE au reuşit doar să păcălească, să 
mintă şi, în realitate, să nu facă nimic.  

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
  

Protestele bugetarilor din domeniul sănătății sunt datorate 
 promisiunilor nerespectate în guvernarea PSD - ALDE 

 
Stimate doamne şi stimaţi domni, 
La mai puțin de un an de la instalarea la guvernare, avem certitudinea că politica liderilor PSD și ALDE 

înseamnă doar promisiuni fără acoperire, minciuni prin omisiune și manipulări grosiere. 
Cea mai clară dovadă a acestor rele obișnuințe politice se află în valul de proteste din aceste zile, organizate 

de reprezentanți ai salariaților bugetari, cei care s-au văzut mințiți în mai multe rânduri de către actualii guvernanți. 
Demonstrațiile desfășurate în aceste zile în fața guvernului de câteva mii de angajați din sănătate sunt 

datorate nemulțumirilor acumulate. Pe bună dreptate, aceștia sunt nemulțumiți pentru că există pericolul ca noile 
măsuri ale guvernului să le reducă drastic veniturile, seria principalelor temeri ale bugetarilor din sănătate referindu-
se la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, iar apoi la plafonarea sporurilor la nivelul de 30%.  

Cazul angajaților din sănătate se înscrie în seria mai largă a sectoarelor în care salariații devin profund 
nemulțumiți de discrepanța dintre promisiunile electorale și măsurile dezamăgitoare luate de PSD – ALDE. Merită să 
spunem că primele și cele mai cunoscute promisiuni de campanie la care PSD a renunțat de când guvernează sunt:  

 Neimpozitarea veniturilor sub 2.000 de lei; 
 Facilitățile pentru personalul medical; 
 Reducerea TVA la 18% de la 1 ianuarie 2018; 
 Impozitul zero pe dividende de la 1 ianuarie 2018; 
 Adoptarea Legii pensiilor, despre care știm bine că, după ce Ministrul Muncii a promis adoptarea Legii până 

la 1 octombrie și aplicarea începând de anul viitor, Liviu Dragnea a anunțat amânarea ei pentru 2019. 
Niciodată nu am întâlnit o mai mare diferența dintre promisiuni și realități, în ultimii 28 de ani, aceasta este 

cea mai obiectivă concluzie despre guvernarea PSD – ALDE, iar primii salariați afectați de populismele electorale ale 
liderilor pesediști sunt bugetarii, cei care, în cel mai optimist scenariu, vor beneficia de creșteri salariile nete cu doar 
3,8 %, față de cele 25 % promise. O gogoașă electorală marca PSD. În plus, veniturile salariale de la stat și din privat, 
erodate de scumpiri, vor fi diminuate și de transferul către angajați a cotelor de contribuții la asigurările sociale și de 
sănătate. O adevărată înșelăciune. Această măsură va diminua măririle salariale acordate bugetarilor și va afecta 
negativ salariile nete din sectorul privat. PSD demonstrează că e loc întotdeauna de poveri și mai mari pe umerii 
salariaților. 

Protestele angajaților din sectorul bugetar, desfășurate în ultimele zile fața Guvernului, arată neseriozitatea 
PSD – ALDE, care a folosit promisiuni de mare ecou înainte de alegeri, iar acum își acoperă incompetența și 
incoerența doar cu minciuni și decizii cu efect de bumerang pentru angajați și angajatori. Oamenii nu mai sunt însă 
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așa de ușor de mințit, protestul lor arată că perioada de liniște a guvernanților a trecut, urmează vremea scadențelor 
pentru PSD și ALDE. Mulțumesc pentru atenția acordată. 
 

Deputat 
Marilen Gabriel Pirtea 

*** 
 

Declarație politică 
 

Domnule președinte al Camerei Deputaților,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Cu fiecare măsură adoptată de coaliția PSD-ALDE România mai face un pas înapoi, spre penibil și 

dezordine. Bugetul a fost sfâșiat, nu mai există bani pentru salarii și pensii. Bolnavii zac câte șapte-n pat, în saloane 
pline de gândaci și de mucegai, în spitale care stau să se dărâme peste ei. Și acestea nu sunt nici pe departe singurele 
situații care cer o rezolvare urgentă! 

De zece luni primim de la coaliția PSD-ALDE doar promisiuni otrăvite. De ce n-au venit cu soluții pentru 
toate aceste probleme majore? Păi am aflat acum: erau prea ocupați să elibereze în masă deținuții.  

Recursul compensatoriu nu este decât o altă măsură adoptată în pripă, fără studierea prealabilă a urmărilor pe 
care implementarea ei le-ar putea produce. 

După ce primii câteva sute de deținuți au ieșit din spatele gratiilor ministrul Toader ne spune senin că ”e 
mult” și că ”așteptările i-au fost depășite”. 
Cu alte cuvinte, ori fuge de responsabilitate, ori ne anunță că n-a fost în stare nici măcar să realizeze cea mai banală 
analiză a efectelor măsurii pe care se pregătea s-o implementeze - care să-i arate câți deținuți urmau să fie eliberați. 

Păi vă spun eu - aproape TOȚI pușcăriașii vor beneficia de o reducere a pedepsei și NU se va ține cont de 
infracțiunile comise.  

Prin urmare, domnilor guvernanți, îi aruncați înapoi în societate pe hoți, pe criminali și pe violatori, dar pe 
bolnavii din spitale îi condamnați la SUFERINȚĂ într-o mizerie de nedescris în care colcăie bacterii ucigașe.  

Oamenii mor în saloane din cauza infecțiilor! Se împlinesc doi ani de când tragedia de la Colectiv ne-a adus 
în atenție această problemă. Acum vedem cum românii mor pe capete pentru că NU EXISTĂ doze suficiente de 
vaccin!  

Se împlinește un an de când ați ajuns la putere și N-AȚI arătat că v-ar păsa CÂTUȘI DE PUȚIN de cei care 
suferă în această țară! 

Problema condițiilor din penitenciare este, într-adevăr, una arzătoare, la fel cum este și cea a condițiilor din 
spitale. De ce ați ales, domnilor, s-o rezolvați cu atâta patos și iuțeală pe prima IGNORÂND-O complet pe cea de-a 
doua? 

Plus că se mai ridică, aici, două întrebări simple: 
Întâi - De ce vă pasă atât de mult de infractori și deloc de victimele acestora, care se tem de eliberarea lor?  
În al doilea rând - Cum rezolvă, mai exact, această lege problema suprapopulării celulelor?! În câteva luni, 

violatorilor și criminalilor pe care-i eliberați le vor lua locul alți violatori și criminali. Pe lângă asta, studiile arată că 
rata de recidivă este ENORMĂ- undeva în jur de 70%!  

Acest număr uriaș arată că deținuții eliberați NU se pot reintegra în societate și până la urmă se întorc, 
domnule ministru, exact în celulele suprapopulate din care plecaseră! 

Domnule Dragnea, domnule Tudose, domnule Toader, vă amintesc că PNL a cerut la Legea Bugetului bani 
pentru sistemul de probațiune și pentru brățări electronice. Aceasta ar fi fost o soluție excelentă pentru rezolvarea 
problemelor grave din penitenciare, însă majoritatea PSD-ALDE s-a prefăcut că n-aude. Acum, aflăm cu stupoare că 
ministrul Justiției are un plan - deținuții să execute o parte din pedeapsă în regim de supraveghere electronică 
realizată - ce să vezi? - cu ajutorul brățării electronice. Până unde poate merge viclenia acestei majorități?! 

De când a venit la guvernare, coaliția PSD+ALDE urmează o agendă ascunsă care n-are nicio legătură cu 
nevoile și urgențele reale ale țării. Ministrul Toader lasă impresia că a fost plasat în funcție de mâinile liderului 
absolut al PSD, Liviu Dragnea, care are grijă să-i traseze sarcini precise, niciuna în interesul real al românilor. 

 
Deputat 
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Tudorița Lungu 
 

*** 
 
 
 
 
 

Regiunea de Nord – Est a ţării este privată de resurse financiare 
pentru o dezvoltare economică 

 
Dragi colegi,  

 Regiunea Moldovei istorice se confruntă cu un set de probleme care o plasează pe harta neagră a sărăciei la 
nivelul UE. Situaţia actuală este cauzată în mare parte de absenţa investiţiilor puternice, autohtone şi străine, care să 
revitalizeze economia caducă existentă.  
 Din analiza modului cum a evoluat economia românească după 1989, a privatizărilor eşuate, a transferului 
forţei de muncă din sectorul industrial în cel privat, a disponibilizărilor masive de personal, afirm cu tărie că 
România, prin politicile duse în interesul unor persoane şi mai puţin în interes naţional, riscă să se sufoce în propriile 
graniţe. Spre deosebire de celelalte zone ale ţării, regiunea de Nord – Est cunoaşte un stadiu mai puţin avansat de 
dezvoltare durabilă. Aici ne confruntăm cu excluziune socială, agricultură de subzistenţă, servicii precare în materie 
de sănătate, şomaj şi abandon şcolar ridicat. Din punctul meu de vedere toate acestea se datorează lipsei de investiţii 
în infrastructură, rutieră sau feroviară. Amintesc că din cei 700 km de autostradă construiţi în România nici unul nu 
străbate vreun judeţ din Moldova. Urmând firul logic al acestei situaţii se naşte întrebarea: Cine să vină să 
investească într-o zonă care nu oferă un cadrul dezvoltator propice? Sectorul IT este cel care salvează într-o anumită 
măsură economia Moldovei şi aceasta pentru că nu necesită o infrastructură adecvată, însă nu ne putem baza doar pe 
acest segment. Apariţia şi dezvoltarea sectoarelor terţiare precum turismul sau comerţul la scară mică nu pot susţine o 
economie puternică. 
 În marja mandatului de parlamentar, mi-am dozat eforturile şi am încercat să ajut Moldova să se ridice. Aici 
m-am născut, am fost educat şi m-am desăvârşit ca persoană, motiv pentru care datorez multe regiunii istorice a 
Moldovei şi oamenilor de acolo. Cred că fiecare persoană alesă de o comunitate să o reprezinte în forul legislativ îşi 
doreşte un trai mai bun pentru oamenii care l-au ales, iar eu mă alătur acestui crez. 
 Am susţinut şi pledat pentru toate iniţiativele de bună credinţă care au avut şi au ca scop un trai mai bun 
pentru judeţele din Nord – Estul ţării, am pledat pentru cauza lor în Parlamentul României, am fost cel care a reiterat 
de câte ori am avut prilejul că Moldova istorică are nevoie de infrastructură rutieră, în special de o autostradă, care să 
ne conecteze cu restul ţării şi cu Europa. Îmi voi menţine poziţia şi nu voi renunţa la ideea de dezvoltare echitabilă 
între toate regiunile ţării. 
 Nu au fost programe de guvernare, bugete anuale sau rectificări bugetare care să nu priveze judeţele din Nord 
– Estul ţării de resursele financiare necesare pentru dezvoltare. Nu găsesc raţiunea sau motivele pentru care Moldova 
istorică nu reprezintă o prioritate pentru clasa politică, deşi a contribuit cu nenumărate valori umane şi materiale la 
patrimoniul naţional. Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Pe ascuns, prin lege dată în regim de urgență,  

PSD mărește criza lemnelor de foc pentru populație 
 

Domnule/doamnă preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
De mai multe ori, în Parlamentul României am atras atenția asupra crizei lemnului de foc și a prețului foarte 

mare la care a ajuns lemnul de foc. Această criză afectează din ce în ce mai mult locuitorii din Munții Apuseni, din 
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toate zonele de munte precum și peste 35% din populația României. În condițiile în care specialiștii consideră că 
pădurile din România pot să ofere anual suficient lemn de foc pentru populație, această criză este nefirească inclusiv 
prin faptul că este întreținută și adâncită prin măsuri legislative și administrative de către Partidul Social Democrat. 

Nici la Guvern și nici în Parlament PSD nu a făcut nimic pentru rezolvarea acestei probleme, dimpotrivă, a 
mărit recent această criză prin Legea 175 din 2017, lege trecută de PSD aproape pe ascuns prin Parlament, în regim 
de urgență! 

Dacă PSD respecta cu adevărat poporul român și principiile democrației, o lege atât de importantă care 
privește lemnele de foc pentru populație trebuia dezbătută în Parlament și trebuia consultată populația. PSD nu a 
făcut acest lucru, și după deja binecunoscuta metodă “noaptea ca hoții” a trecut această lege prin Parlament aproape 
pe ascuns, în regim de urgență. După ce în anul 2003 PSD a dat firmelor străine, prin contract încă rămas secret, o 
mare parte din pădurile României, nu este de mirare că PSD, prin lege, îi lasă pe milioane de români să înfrunte iarna 
cu lemne de foc puține, scumpe și cu grosimea maximă prevăzută prin lege! Probabil că politicienii pesediști din 
birourile bine încălzite pe bani publici vor ca moții și ceilalți cetățeni români care fosolesc lemne pentru gătit 
mâncarea și pentru încălzirea locuinței să supraviețuiasacă ca în vremea iobăgiei, cu un braț de vreascuri și cocenii de 
porumb.  Printre multe prevederi iraționale, nepractice și unele chiar neconstituținale, Legea nr.175/2017 dată de 
PSD prevede că persoanele fizice pot cumpăra lemn doar cu diametrul de la capătul gros de sub 24 cm. Acest lucru 
obligă proprietarii de păduri publice, ale statului, ale comunităţii locale şi alte forme de proprietate la vânzarea 
materialului lemnos numai către agenţi economici, favorizând direct mai ales firmele străine, care şi la ora actuală 
exportă materie brută (buşteni şi cherestea). 

Stimaţi colegi,  
Dacă am face haz de necaz am putea spune că în această lege PSD a omis să pună o virgulă, între cifrele 2 și 

patru. Lemnul cu diametrul de 2 virgulă 4 centrimetri la capătul gros este nuiaua de care PSD are nevoie. 
Este revoltător, este incalificabil modul cum un partid care se pretinde a fi social democrat și reprezentant al 

populației defavorizate poate să emită o asemenea lege! 
Anunţ Guvernul PSD să nu uite că iarna nu-i ca vara! 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Corneliu Olar 

 
*** 

 
Glorie eternă Armatei Române! 

 
Stimați colegi, 
Ziua de 25 Octombrie reprezintă pentru istoria neamului nostru o dublă aniversare: ziua Majestății Sale, 

Regele Mihai I, și ziua în care a început, în anul 1944, ofensiva eliberării orașului Carei, ultimul colț al țării noastre 
rămas ocupat de naziști în cel de-al doilea război mondial, această zi fiind consfințită ca Ziua Armatei Române.  

Cu acest prilej doresc să aduc un pios omagiu soldaților și ofițerilor români care s-au jertfit pe câmpurile de 
luptă pentru a-și apăra țara, precum și să urez sănătate Majestății Sale, care a fost comandantul oștirii.  

Este ziua când, cu coroane de flori, ne plecăm privirea către pământul patriei, în fața memoriei bravei armate 
române! 

Totodată, pe această cale îmi exprim întreaga mea recunoștință față de gestul suprem de sacrificiu de care au 
dat dovadă ostașii români pe diferite teatre de război.  

Recunoștința mea se îndreaptă, de asemenea, și către veteranii armatei române, adevărate modele de patriotism 
pentru tânăra generație. 

Toate disputele politice trebuie să înceteze în fața marilor acte de eroism ale bravilor soldați români și, 
împreună, să ne îngrijim în liniște și evlavie de memoria acestora.  

Alături de Biserică, armata română a reprezentat unul dintre pilonii de bază ai supraviețuirii poporului nostru. 
În vremuri de restriște, soldatul român a stat cu fruntea sus și pieptul înainte pentru a apăra glia străbună. Acest lucru 
nu trebuie să uităm pentru nimic în lume ! 

Armatei și sacrificiului său îi datorăm ceea ce suntem azi: liberi și puternici ! 
Glorie eternă Armatei Române! 
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Deputat 
Vasile Varga 

 
*** 

 
 
 
 
 

Apocalipsele după Mişa ascund adevăratele intenţii ale Guvernului 
 

Stimati colegi, 
Când Ministrul Finanţelor, domnul Ionuţ Mişa, a anunțat, ca din întâmplare, ideea introducerii unei taxe de 

solidaritate de 2% din fondul de salarii, începând cu 2018, a fost clar că asistăm la un nou episod de creştere a 
gradului de taxare a mediului privat. S-a folosit acelaşi tipar ca şi atunci când s-au anunțat posibila naţionalizare a 
pilonului II de pensii şi implementarea split TVA. 

Pentru orice observator atent al comunicării guvernamentale, vedem că lucrurile se petrec tot timpul după 
aceeaşi „placă“. La început, ministrul Mişa pare că scapă public, din naivitate, un plan, construit însă diabolic în 
subsolurile PSD; apoi, fie preşedintele partidului, Liviu Dragnea, fie premierul Tudose nuanţează, neagă sau oferă o 
interpretare halucinantă a spuselor aşa-zis naivului ministru de Finanţe. Ulterior, se anunţă o măsură şi mai 
catastrofală, care omoară mediatic discuţia despre cea anunțată anterior. După care încep negocierile  cu  sindicatele 
şi patronatele, în fața cărora, chipurile, se cedează şi se anulează „apocalipsa după Mişa“.  Astfel, Guvernul îşi poate 
îndeplini adevărata dorinţă, implementarea „semiapocalipsei după Tudose“.  

De ce cred că suntem în faţa aceluiaşi tipar şi că taxa de solidaritate ar putea fi moneda de schimb pentru o 
măsură la fel de inacceptabilă, dar încă neanunţată? Recent, la întâlnirea cu membrii Coaliţiei pentru Dezvoltarea 
României, premierul Tudose a obţinut un angajament public prin care patronatele acceptă să mărească salariile brute 
în cazul trecerii contribuţiilor de la angajator la angajat. Reprezentanţii afacerilor străine şi autohtone au recunoscut, 
spre bucuria premierului, că, din teama de a nu-şi pierde angajaţii, nu vor accepta ca aceştia să rămână cu mai puţini 
bani în mână, după adoptarea măsurilor guvernamentale privind taxarea muncii. La schimb, Mihai Tudose a renunţat 
la implementarea split TVA pentru întreg sectorul economic, într-un fals gest de mărinimie. De fapt, această măsură 
nici nu putea fi implementată de către ANAF, fie şi numai din motive tehnice! Astfel, Guvernul obţine o victorie în 
privinţa unei ţinte reale, trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, şi cedează, în mod fals, pe subiectul split 
TVA, care a fost, de la bun început, doar o manevră de comunicare. 

Joaca practicată permanent de guvernarea Dragnea-Tăriceanu-Tudose, prin năucirea întreprinzătorilor români 
şi străini, cu o cadenţă săptămânală, trebuie să înceteze acum, până nu va fi prea târziu şi vom vedea plecări masive 
ale firmelor din România din cauza impredictibilităţii. Iar efectul cel mai grav al acestor relocări îi va costa pe mulţi 
români locurile de muncă! 

Vă multumesc ! 
Deputat 

Dumitru Oprea 
 

*** 
 

Mediul, apele şi pădurile  
- inexistente în bilanţul celor 100 de zile ale guvernării Tudose 

 
 Stimați colegi, 

Parcurgând bilanţul schematic al primelor 100 de zile ale Guvernului Tudose, mi-a rămas în minte că 
România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2017 şi 
că s-a înregistrat o “recoltă record” la grâu, secară, rapiţă şi mazăre. Bucuros de asemenea veşti minunate, m-am oprit 
apoi asupra unor domenii care mă preocupă în mod deosebit. 
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Astfel, capitolul referitor la mediu este inexistent în acest raport, deşi cunoaștem cu toţii problemele grave cu 
care se confruntă ţara noastră, în ceea ce priveşte deşeurile şi poluarea atmosferică. 

Capitolul “Ape şi păduri” debutează cu aprobarea schemei de ajutor pentru acordarea de compensaţii 
financiare pentru proprietarii de păduri din zonele protejate. Însă respectarea dreptului la proprietate este garantat de 
Constituţie, deci aceste compensaţii aparţin de drept proprietarilor, reprezentând contravaloarea produselor, care nu 
pot fi recoltate din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice ce determină restricţii în recoltarea 
de masă lemnoasă. Ele trebuiau acordate încă din 2009, procesul fiind tărăgănat de guvernele perindate în acest timp. 

În continuare, în baza aceluiaşi bilanţ, adoptarea Regulamentului privind valorificarea masei lemnoase din 
pădurile proprietate publică “asigură cu prioritate lemnul de foc pentru populaţie” şi, ceva mai jos în text, se 
precizează că “s-au simplificat procedurile care facilitează accesul cetăţenilor la lemnul din propriile păduri şi din 
vegetaţia din afara fondului forestier”. Noroc cu această toamnă târzie, pentru că, la episodul de vreme urâtă de la 
începutul lunii octombrie, cazurile prezentate de presă au arătat că populaţia se confruntă cu lipsa lemnelor de foc, la 
fel ca şi în anii trecuţi. Una dintre cauze este chiar suprareglementarea administraţiei silvice, care a dus la blocaje ale 
valorificării masei lemnoase. 

Dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL nu poate fi 
clasificată ca “realizare”, din moment ce abia “a fost demarată”. Da, este necesară, având în vedere că acest sistem 
este disfuncţional, se blochează frecvent şi duce la stoparea activităţii administraţiei silvice. Este adevărat că a 
început a doua etapă a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (INPCP), dar România a primit în anul 
2016 finanţarea adiţională (AF), în valoare de 48 milioane de euro pentru a pune în aplicare INPCP – AF. Acum doar 
s-au finalizat procedurile şi a început concret proiectul, deci realizarea aparţine altora. Mai aflăm că a început a doua 
etapă a proiectului de reconstrucţie a plajelor. 

Stimati colegi, 
Ţin să reamintesc că plajele reabilitate în prima etapă la Mamaia şi Eforie Nord s-au surpat la sfârşitul lunii 

februarie 2017, deoarece firmele câştigătoare nu au respectat prevederile din caietul de sarcini. Investiţia a costat 
aproximativ 170,5 milioane euro, incluzând şi sume suplimentare stabilite prin acte adiţionale, pe care firma 
românească (abonată la contractele cu statul) le-a aprobat. Consolidarea trebuia să dureze 50 ani. 

Surpriză (sau nu), studiul de fezabilitate pentru a doua etapă, de peste 770 milioane euro, este realizat de 
aceeaşi firmă românească împreună cu o companie olandeză. Considerând “rezultatele” din prima etapă şi faptul că 
aceeaşi firmă este implicată în cea de a doua, daţi-mi voie să mă indoiesc că nu se vor schimba costurile estimate sau 
că lucrările vor fi conforme cu prevederile caietelor de sarcini. 

Deci, stimaţi guvernanţi, mai uşor cu “realizările” pe scări! Vă mulțumesc. 
 

Deputat  
Glad Varga 

 
*** 

 
„Factorul cheie care limitează creşterea în România” 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Economia României este, de câţiva ani, pe un ciclu de creştere economică, ceea ce ar trebui să fie prilej de 
bucurie pentru toată societatea românească. Din păcate, ştim cu toţii că statisticile pot fi înşelătoare şi că, uneori, 
creşterile pot veni din motoare de creştere nu tocmai sănătoase, ceea ce înseamnă că bucuria noastră ar trebui să fie 
mai rezervată. Oricine are curiozitate, poate să constate, analizând de unul singur indicatorii comunicaţi de  Institutul 
Naţional de Statistică, faptul că cea mai mare contribuţie la creşterea PIB o are consumul şi importurile. Aşadar, deşi 
economia creşte, categoriile sociale care trăiesc fie din pensii, fie din salarii, nu o să creadă cu nici un chip faptul că 
economia „duduie” şi că economia României este campioana Europei, pentru că puterea lor de cumpărare nu a 
crescut la fel de repede ca preţurile. Nici pentru agenţii economici din România situaţia nu este mai fericită. Chiar şi 
o creştere economică bazată pe consum ar însemna, cel puţin teoretic, o cerere mai mare în piaţă pentru produsele lor, 
vânzări mai mari şi, corespunzător, profituri mai generoase. Paradoxal sau nu, agenţii economici din România nu 
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resimt beneficiile exploziei consumului, ci, dimpotrivă, cei care se bucură sunt intermediarii, care aduc bunuri mai 
competitive prin preţ, din import. 
 Stimaţi colegi. Ca om care a acţionat aproape toată viaţa în mediu de afaceri privat, cunosc foarte bine că 
succesul unei afaceri depinde, în primul rând, de factorul de producţie muncă. Altfel spus, cu cât forţa de muncă 
disponibilă angajatorului este de mai bună calitate, mai bine pregătită şi plătită corespunzător, afacerea nu are cum să 
nu aibă succes. Noi, românii, am oferit, ani de zile, avantaje competitive statelor europene exportând forţă de muncă 
de bună calitate, la preţuri de nimic. 4 milioane de tineri şi adulţi au părăsit piaţa locală a muncii şi au contribuit la 
bunăstarea şi prosperitatea altor state europene. La vreme aceea, guvernele s-au bucurat de plecarea românilor, pentru 
că aşa scăpau de sarcina grea a creării de locuri de muncă în ţară, de efortul bugetar al asigurării unor indemnizaţii 
sociale pentru susţinerea celor fără un loc de muncă sau pentru familiile lor.  
 Astăzi, în schimb, când economia creşte, agentul economic român constată că, şi dacă ar vrea să se dezvolte, 
şi dacă ar vrea să-şi crească producţia, dorinţa sa este împiedicată de lipsa forţei de muncă disponibilă în piaţa locală. 
În fapt, populaţia activă a României a scăzut treptat până la puţin peste 9,4 milioane de cetăţeni, din care populaţia 
ocupată este de cca. 9 milioane,  iar numărul de şomeri s-a redus la 451 mii.  Dacă ne vom uita mai atent şi pe 
structura de vârste a şomerilor, atunci vom constata că cea mai mare parte din jumătatea de milion de şomeri sunt 
tineri, cu vârste până în 24 de ani, ceea ce înseamnă că aceştia ar trebui şi ar putea să satisfacă cererea disperată a 
angajatorilor. Dar, să nu ne amăgim! Cei mai mulţi dintre tinerii şomeri nu au terminat liceul, dacă l-au terminat, 
atunci nu au luat bacalaureatul sau, dacă l-au promovat, nu au nici o calificare certă, în acord cu nevoile angajatorilor. 
Alţi mulţi tineri nici măcar nu figurează în statisticile oficiale. Nu am văzut, de mulţi ani, vreun guvern să se 
preocupe de soarta acestor tineri, de găsirea unor soluţii concrete pentru a împăca nevoia tinerilor de avea un loc de 
muncă bine plătit, cu nevoia angajatorilor de a avea forţă de muncă bine calificată. Am constatat cu toţii că unii 
agenţi economici din România, disperaţi din cauza deficitului de forţă de muncă, au cochetat cu ideea importării de 
forţă de muncă din state mai puţin dezvoltate, cum ar fi ţări din Orientul Mijlociu sau state sud-est asiatice. 
Majoritatea, au renunţat aproape imediat la această idee, care, aproape instantaneu, s-a infirmat ca soluţie la criza 
forţei de muncă din ţara noastră.  

Stimaţi colegi. Criza forţei de muncă bine calificate nu afectează numai România. Şi alte state din regiune se 
confruntă cu această problemă. De exemplu Slovacia, care a devenit unul dintre cei mai mari producători de 
automobile din regiune, caută cu disperare lucrători cu bine calificaţi, cu pretenţii salariale medii. Italia, Slovenia, 
Germania şi multe alte state europene, continuă să peţească lucrătorii români calificaţi, oferindu-le atât medii de lucru 
moderne, cât şi salarii competitive. Aşadar, lipsa forţei de muncă în piaţa locală din România limitează creşterea şi 
dezvoltarea afacerilor de la noi din ţară, indiferent dacă ne referim la sectorul agricol, la cel al construcţiilor, la 
vânzări sau sectorul industrial.  Soluţia rapidă şi eficientă este aceea de a aduce tinerii şi de a-i integra în forme de 
calificare şi de a-i ancora în locuri de muncă la nivel naţional. De înţelepciunea noastră în această chestiune depinde 
soarta tuturor agenţilor economici, atât în vremuri bune, cât şi în cele de criză. Vă mulţumesc,  

 
Deputat 

Claudiu Răcuci 
 

*** 
 

Nu mai îndrăzni să crezi! PSD te-a minţit destul 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Marea înşelătorie, marea farsă electorală a celor care au câştigat alegerile a fost bine cosmetizată şi a avut şi 
un slogan „Îndrăzneşte să crezi ...”, mesajul de bază fiind acela că PSD va creşte salarii, va creşte pensii, iar 
standardul de viaţă al populaţiei va creşte, precum Făt-Frumos, în numai trei zile de la preluarea guvernării. Nu mi-ar 
ajunge spaţiul unei intervenţii numai pentru a enumera minciunile enunţate în campania electorală şi scrise negru pe 
alb în programul de guvernare de PSD şi de ALDE, însă aş aduce aminte numai câteva dintre ele: amânarea majorării 
salariilor pentru dascăli şi medici, scutirea de impozit pentru salariile medicilor, impozit zero pentru salariile mai 
mici de 2.000 de lei, TVA zero pentru locuinţele cumpărate de tineri, pensii mai bune pentru părinţii şi bunicii noştri 
care au muncit o viaţă, mii de km de autostrăzi şi căi ferate, fonduri de investiţii şi dezvoltare, coduri administrative, 
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economice, depolitizarea funcţiilor publice, reducerea la 18% a TVA, reducerea contribuţiilor sociale cu peste 5 
puncte procentuale şi lista este atât de lungă că nu mai ştim de unde am început şi unde se va termina.  
 PSD a câştigat  alegerile în anul 2016. Aşa este. Însă, întotdeauna există un dar. Primul „dar” este 
legitimitatea pe care s-a întemeiat această victorie în alegeri, deoarece câştigătorul în alegeri a obţinut victoria prin 
votul a 1 din 5 români. Apoi, câştigarea alegerilor s-a făcut prin minciună, prin înşelătorie, prin păcălirea alegătorului 
că, peste noapte, se pot face minuni atât cu salariile, cât şi cu pensiile. În tot acest angrenaj de minciuni, care mai de 
care mai sfruntate, personajul central a fost şi rămâne ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, care 
s-a visat o adevărată Ecaterina Teodoroiu a pensiilor şi salariilor. 

Cu un talent actoricesc de invidiat, Olguţa Vasilescu dădea ochii peste cap prin studiouri de televiziune şi 
explica cum va majora cu 1.000% salariile medicilor, cum va tripla salariile profesorilor şi cum vor exploda, una câte 
una sau toate deodată, pensiile românilor. Cine ar fi avut curajul să-i atragă atenţia că ar trebui să fie mai prudentă în 
a stimula aşteptările angajaţilor sau ale pensionarilor, era pus la colţ şi automat catalogat „duşman al neamului” şi 
sabotor al infailibilului programului de guvernare PSD-ALDE! Însă, la noi, la români, o zicală înţeleaptă spune că 
timpul scoate adevărul la suprafaţă, iar momentul adevărului nu s-a lăsat aşteptat prea mult timp. Din tot noianul de 
promisiuni mincinoase, am ales să mă refer pe scurt la două dintre cele mai mari înşelătorii, promovate şi eşuate prin 
grija doamnei Olguţa Vasilescu. 
 Salarii „ca afară”, spunea ministrul muncii, colorând de zor, precum Picasso, scheme şi algoritmi prin care 
păcălea şi amăgea populaţia. Nu au trecut nici 4 luni de la aprobarea legii salarizării personalului plătit din fonduri 
publice, iar minciuna salariilor mărite peste noapte s-a şi dezumflat! Şi, de parcă nu ar fi suficient, nu numai că 
salariile nu cresc, dar chiar, în anumite domenii, cum ar fi sănătatea, salariile chiar vor scădea, fie prin diminuarea 
sporurilor, fie prin anularea unor drepturi specifice. Despre dascăli, oricum aceştia au aşteptat 27 de  ani salarii 
decente, deci, mai pot aştepta, consideră guvernanţii PSD-ALDE. Cunoaştem cu toţii dispreţul pe care liderii PSD şi 
ALDE îl au faţă de şcoala românească, aşa că acest lucru nu ne-a surprins. Şi, ca cinismul să fie complet sau cum 
spunea PSD cu ceva vreme în urmă ... „să se facă dreptate până la capăt” atunci au găsit de cuviinţă să pună pe 
umerii angajaţilor şi toate contribuţiile sociale aplicate pe factorul de muncă. Ori, rezultatul este unul singur şi uşor 
de anticipat – salariile, în cel mai bun caz, nu cresc, iar pentru sectorul privat, cu siguranţă vor scădea. 
 Pensii decente pentru părinţii şi bunicii noştri, promitea, cu ochii în lacrimi, doamna Vasilescu. Însă, de joia 
trecută, şi această promisiune s-a demonstrat altă farsă electorală „vândută” de PSD celor peste 5 milioane de 
pensionari din România. Cert este că după acest val de eşecuri, atât pe majorarea salariilor, cât şi în domeniul 
recalculării pensiilor, vocea doamnei Vasilescu s-a înmuiat. Să nu cumva să cădeţi în capcană şi să bănuiţi că i-ar fi 
cumva ruşine de milioanele de români pensionari pe care i-a minţit, de milioanele de angajaţi păcăliţi, pentru că v-aţi 
amăgi puternic. Dispariţia doamnei Vasilescu din peisajul public şi reducerea substanţială a agresivităţii sale, ca să 
nu-i spun obrăznicie, este un calcul politic raţional – nu i-a minţit doar pe români, ci l-a minţit şi pe Dragnea şi pe 
Tudose şi îi este teamă că foarte curând va pierde titulatura de ministru. De fapt, noi, craiovenii, cunoaştem 
performanţele doamnei Vasilescu de la primăria craioveană, unde ceea ce a realizat, ce-i drept foarte puţin, a realizat 
prost, iar ceea ce a demarat, la fel de puţin, intră la capitolul – bătaie de joc pe banii cetăţenilor. Dacă v-am fi spus 
asta mai de demult, aţi fi zis că suntem rău intenţionaţi. Acum a venit timpul să evaluaţi cu toţii praful şi pulberea pe 
care le-a lăsat în urmă. 
 Stimaţi parlamentari PSD şi ALDE care încă mai susţineţi Guvernul lui Dragnea, dar şi miniştrii de tipul 
Olguţa Vasilescu, Florian Bodog sau Liviu Pop. Cum vă simţiţi când vă duceţi acasă, în teritoriu, în judeţul în care 
cetăţenii v-au votat? Ce argumente mai aveţi ca să susţineţi orbeşte un guvern care face rău, care dăunează 
prosperităţii românilor. Aţi putea, măcar, să vă cereţi scuze pentru minciunile şi iluzile pe care, în grup, le-aţi vândut 
românilor. România aceea „ca afară”  pe care aţi promis-o şi la care românii au sperat nu este mai aproape de când 
guvernează PSD şi ALDE, ci se tot îndepărtează, astfel că abia o mai zărim. Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Nicolae Giugea 
 

*** 
 

Sărăcia este o problemă care trebuie rezolvată urgent! 
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Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 

Statisticile sunt îngrijorătoare. România are cea mai mare incidență a sărăciei în rândul salariaților, un  
salariat din cinci se afla în risc de sărăcie, România are pensionari care trăiesc după o zi pe alta, fără bani de 
medicamente sau cădură, România are mii de copii care se culcă flămânzi. 

Paradoxal. Avem creștere economică dar sărăcia devine tot m ai mare, peste o treime dintre români sunt 
supuși riscurilor de sărăcie și excluziune socială,potrivit datelor Eurostat. 

Datele publicate arată o adâncire puternică a inegalităților dintre bogați și săraci, un decalaj care crește între 
zonele geografice ale țării, lipsa locurilor de muncă, accesul limitat la educație și condițiile precare pe care le oferă 
sistemul medical în aceste zone mai sărace ale țării, trebuie rezolvate urgent. 

Nu este atât de greu de înțeles că sărăcia este cea care subminează educația iar lipsa acesteia va bloca șansele 
copiilor la un viitor mai bun dar și proiectul de dezvoltare al României, proiect așteptat de ani de zile. 

O țară în care analfabetismul și abandonul școlar sunt la cote ridicate iar educația continuă să fie privită cu 
„ochii închiși” nu poate emite pretenția la o dezvoltare economică . O țară în care investițiile sunt la pământ iar 
mediul privat este îngenuncheat de noi taxe și impozite,nu va crea noi locuri de muncă. O țară în care absorția 
fondurilor europene este nesemnificativă  iar sistemul medical românesc este ingorat de actuala guvernare, nu va 
aduce o viață mai bună românilor. 

Ce să mai vorbim despre satele izolate, din munte, ori cele care nu mai au, practic, locuitori?! Pentru că au 
plecat, cu toţii, în străinătate! Singura şansă de a evita sărăcia, în România, aceasta este: să pleci din ţară! De aici apar 
alte drame, de data aceasta în familii: copii crescuţi fără părinţi, familii întregi ieşite dintr-un univers şi intrate în 
altul, părinţi, bunici care mor în singurătate şi, mai ales, în sărăcie! Toate acestea sunt, domnuilor guvernați  realităţi 
concrete. Din punct de vedere teoretic, stăm bine: s-au stabilit planuri, an de an, pentru eradicarea sărăciei! Planuri, 
numai pe hârtie. 

 Stimați colegi, 
Actuala guvernare scârțâie din temelii dar continuă să vândă iluzii legate de strategiile de combatere a 

fenomenului de  sărăcie, o guvernare incapabilă să găsească măsuri concrete pentru ca România să poată ieși din 
acest cerc vicios. 
Iar problema fundamentală a realităţii româneşti care trebuie să preocupe întreaga clasă politică din România, o 
reprezintă SĂRĂCIA! 

Deputat 
Florin Vasile Stamatian 

 
*** 

 
Guvernul Tudose va scoate la mezat blana „tigrului Europei” din pădure 

 
  Domnule preşedinte de şedinţă, 
  Stimaţi colegi,   
  Banca Naţională a României a făcut publice, recent, primele informaţii despre evoluţia datoriei publice 
externe la finele lunii august 2017, conform cărora aceasta a crescut cu peste 1,6 miliarde euro, atingând apoape 33,9 
miliarde euro, faţă de cele 32,3 miliarde euro înregistrate la sfârşitul anului trecut. 
  Analizând aceste date strict prin prisma celei mai mari creşteri a Produsului Intern Brut înregistrate în statele 
Europei Centrale şi de Est, cu care s-a legitimat - şi împăunat - până de curând Cabinetul Tudose, constatăm că, de 
fapt, în ciuda unui PIB record de 5,8%, raportat la jumătatea anului în curs, în buzunarele majorităţii românilor bate 
doar vântul rece de toamnă. 
  Performanţa economiei României era previzionată de Banca Mondială încă de la începutul actualului 
exerciţiu financiar, surclasând net avansul de 4% al economiei Moldovei, de 3,7% al Ungariei, de 3,3% al Poloniei şi 
de 3% al Bulgariei, faţă de o creştere medie de doar 3,5% prognozată pentru Europa Centrală. 
  Cu toate acestea, atunci când creşterea PIB se disipează în consum, acest indicator nu are cum să se reflecte 
proporţional în majorarea gradului de încasări bugetare şi, implicit, în sustenabilitatea sănătoasă a creşterii veniturilor 
populaţiei, alimentate şi în prezent doar prin angajarea de credite externe împovărătoare pentru viitoarele generaţii de 
români. 
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  Aceleaşi date furnizate de BNR cuantifică exerciţiul datoriei externe pe termen lung, înregistrat la finele lunii 
august, la aproape 70 miliarde de euro, în timp ce datoria externă pe termen scurt raportată la acelaşi interval de 
analiză se apropie de 25 miliarde de euro, în creştere faţă de sfârşitul anului precedent. 
  În aceste circumstanţe,  e limpede că dezechilibrul balanţei datoriei externe a fost generat de împrumuturile 
de pe pieţele internaţionale, care în loc să alimenteze investiţiile publice în infrastructură au finanţat doar creşterea 
punctului de pensie, o parte din majorările salariale, dar şi deficitul bugetar creat prin reducerea unor taxe şi impozite 
promise PSD în campania electorală. 
  În aceste condiţii, performanţa avansului economic va fi practic anulată de contraperformanţa deficitului 
datoriei externe, iar Guvernul Tudose va fi nevoit să scoată la mezat chiar şi blana “tigrului Europei” din pădure 
pentru ameliorarea acestui indicator de referinţă pentru eligibilitatea ţării noastre în contractarea în condiţii cât mai 
rezonabile a unor împrumuturi viitoare pentru stingerea unor credite ajunse la scadenţă. Vă mulţumesc!  

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

 
Lacul Techirghiol și nămolul terapeutic al acestuia  

trebuie protejate de către Guvernul României 
 

Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Am venit în fața dumneavoastră pentru a atrage atenția asupra unei probleme de maxim interes pentru 

România. Este vorba despre modul în care statul român trebuie să se raporteze față de un adevărat brand românesc, 
așa cum este Lacul Techirghiol și nămolul terapeutic pe care ni-l oferă.  

Din păcate, în momentul de față, viitorul acestei stațiuni balneare este pus în pericol ca urmare a faptului că 
se dorește ca nămolul de aici, unic în Europa prin calitățile sale, să fie exploatat și vândut la export, în baza unei 
viziuni economice minimaliste – profit cât mai mare și pe un termen extrem de scurt. Spun asta deoarece, prin lipsa 
unei strategii de regenerare, lacul Techirghiol va rămâne fără această resursă minerală extrem de prețioasă și pe care 
suntem obligați să o protejăm. 

Primăria orașului Techirghiol a organizat, de altfel, o dezbatere publică, la care au participat reprezentanți ai 
Agenției Naționale de Resurse Minerale, pe tema  modului de acordare a licențelor de explorare/exploatare a 
nămolului sapropelic  terapeutic din lacul Techirghiol și la modul de valorificare a acestei resuse minerale curative. O 
concluzie a acestei dezbateri a fost aceea că, având în vedere că datele de care dispunem sunt la nivelul anilor 1950 – 
1960, se impune o reactualizare, în regim de urgență, prin cele mai noi metode de cercetare științifică,  a informațiilor 
referitoare la condițiile de formare și de regenerare a nămolului sapropelic din Lacul Techirghiol.  

Tocmai de aceea,  A.N.R.M. a solicitat mai multor instituții abilitate - Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore 
Antipa Constanța, Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Direcția Hidrografică 
Militară - constituirea unui consorțiu științific în vederea realizării, cu finanțarea ANRM, a unui studiu  referitor la 
nămolul sapropelic din Lacul Techirghiol, din care să rezulte  măsurile necesare ce trebuie implementate pentru a 
asigura protecția lacului și conservarea calităților curative balneare ale namolului sapropelic și ale lacului 
Techirghiol.  

Prin acest studiu se urmărește, astfel, obținerea informațiilor necesare pentru a stabili condițiile imperative ce 
trebuie să se regăsească în contractele de licență de exploatare și pentru a asigura protectța și prezervarea calităților 
curative ale lacului Techirghiol prin continuitatea procesului de regenerare a resursei minerale balneare, fără ca statul 
român să fie prejudiciat în urma procesului de exploatare. 
Consider că exploatarea și utilizarea într-un mod reglementat și strict controlat a nămolului sapropelic, factor natural 
curativ balnear ar asigura dezvoltarea  serviciilor medicale balneare,  dezvoltarea turismului balnear, precum și 
dezvoltarea economică integrată a zonei.  

Doamnelor și domnilor deputați,  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  29 - 2017  
Săptămâna 23 – 27 octombrie 2017  

 

 

56 

În acest sens, l-am interpelat pe prim-ministrul Mihai Tudose pentru a avea o poziție de la cel mai înalt nivel 
pe această temă și pentru a afla stadiul în care se află documentarea științifică, fără de care nu pot fi stabilite 
condițiile de exploatare.  

Sper ca autoritățile statului să conștientizeze importanta majoră a acestui studiu în vederea protecției lacului 
Techirghiol și a substanței minerale curative, cuprinsă în el, respectiv a nămolului sapropelic, și să ia de urgență 
măsurile care se impun în vederea demarării acestei cercetări. Este inacceptabil ca,  nici până la această dată, să nu fie 
definitivate formele contractuale necesare demarării acestui studiu științific  de o importanță majoră, atât pentru statul 
român, cât și pentru comunitățile locale riverane lacului Techirghiol. 

 
Deputat  

Bogdan Huțucă 
 

*** 
 

 
 
 
 
 

PSD joacă ping-pong cu buzunarele românilor 
 

Domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Ca urmare a anunțului făcut public, săptămâna trecută, de către ministrul Finanțelor, domnul Ionuț Mișa, 

referitor la faptul că angajatorii vor plăti sigur o taxă de solidaritate de 2% din fondul de salarii, „pentru a avea și 
ei o responsabilitate față de bugetul de stat”, PNL consideră că această taxă este “tot un fel de impozit pe cifra de 
afaceri” și nu va susține sub nicio formă legiferarea acestui demers păgubos al Guvernului Tudose! 

Oare în Guvernul României nu se mai vorbește aceeași limbă?! Sau actualii guvernanți PSD vorbesc 
împreună și se înțeleg separat?! Altfel, nu mai găsesc nicio explicație cu privire la prea desele schimbări de opinie 
asupra deciziei de introducere a unor noi taxe de către Guvernul Tudose, ca și când aceste anunțuri controversate 
făcute chiar de către reprezentanții oficiali ai Guvernului, de la cel mai înalt nivel, ar fi doar joaca de-a Baba-Oarba a 
unor copii de grădiniță! Ca liberal consider că toate hotărârile importante ale unui guvern nu trebuie să fie amețite 
prea mult sau să ajungă să fie luate pe picior, fără a fi analizate foarte bine consecințele, deoarece devin riscante, 
producând efecte destabilizatoare și multe distorsiuni în plan economic și financiar. 

Faptul că premierul Tudose vine în fața românilor și anunță ba că renunță la ideea de a introduce o nouă taxă, 
și anume taxa de solidaritate, după care revine ministrul finanțelor, domnul Ionuț Mișa, și anunță că s-au răzgândit și 
că vom avea totuși parte de taxa de solidaritate, pentru că așa ne cere Uniunea Europenă - lucru absolut neadevărat –, 
nu reprezintă altceva decât un iresponsabil ping-pong al PSD cu buzunarele românilor, dar și o bătaie de joc 
nemaiîntâlnită la adresa întregului mediu de afaceri și al economiei românești!  

Îmi permit să susțin acest lucru deoarece toate aceste anunțuri incalificabile produc neajunsuri foarte mari 
mediului de afaceri, care, pe un fond acut al lipsei de predictibilitate, așa cum s-a întâmplat de la începutul acestui an, 
de când PSD a revenit la guvernare, este determinat să renunțe aproape complet la a mai investi vreun ban în 
România, având în vedere că nivelul investițiilor a ajuns deja aproape de zero, adică la cel mai mic nivel din ultimii 
10 ani!  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Această nouă găselniță a Guvernului PSD-ALDE, taxa de solidaritate, va forța din nou sectorul privat la plata 

unor dări mărite către bugetul de stat, efectul fiind diminuarea veniturilor nete și punerea practic în imposibilitate a 
întreprinzătorilor de a mai crește salariile angajaților, în contextul în care transferul contribuțiilor de la angajator la 
angajat, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, va conduce din start la o diminuare consistentă a salariilor. 

Mai mult decât atât, realitatea ultimelor luni, confirmată chiar de cifre oficiale, este că în regimul Dragnea 
(PSD-ALDE) viața românilor se scumpește pe zi ce trece, puterea de cumpărare scade continuu, iar creșterile 
salariale atât de mult promise, rămân doar minciuni sfruntate desenate prin studiourile tv în campanie. 
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Toate aceste aberații fiscale inventate peste noapte de către PSD-ALDE nu fac niciun bine economiei și nu 
reușesc să aducă banii necesari visteriei statului, ci aduc prejudicii grave întregului mediu de afaceri și, implicit, 
bunăstării românilor! 

PNL îi cere premierului Tudose să înceteze cu astfel de controverse fiscale și să nu mai incendieze zilnic 
stabilitatea și echilibrul fiscal al României! 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

 
 
 
 
 Întrebări 

 
 
 
Adresată domnului Gheorghe Simon, ministrul Economiei 

 
Situația sumelor atrase din Fondul Social European 

 
Domnule ministru,  
Din celer 4,7 miliarde de euro alocate țării noastre din Fondul Social European, în exercițiul financiar 2014-

2020, se pare că până la această dată, guvernarea din care faceți parte a atras aproape nimic. 
 Acest fond a fost creat de Uniunea Europeană tocnai pentru a ajuta țările mai puțin dezvoltate, pentru a crea 
noi locuri de muncă, incluziunea socială și combaterea sărăciei, pentru investiții în educație, instruire și învățământ 
vocațional. Oare România nu are nevoie de aceste fonduri pentru investiții, pentru a   avea o creștere economică 
reală, mai ales că rata sărăciei din țara noastră se află pe primele locuri în Europa. 
 Vă rog, domnule  ministru, să aveți amabilitatea să îmi comunicați care este situația sumelor atrase din acest 
fond, în exercițiul financiar 2014-2020, de actuala guvernare și ce strategii aveți în vedere, pentru ca acest instrument 
al Uniunii Europene să ducă la o schimbare vizibilă în România, în ceea ce privește combaterea sărăciei și nu numai. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație, 

Deputat 
Doru Oprișcan 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Liviu Pop, ministrul Educației Naționale și Cercetării Stiințifice 
 

Redresarea urgentă a învățământului din mediu rural 
Domnule ministru, 

 Multe școli din mediul rural din România nu mai funcționează, altele riscă să rămână fără elevi din cauza 
scăderii populației școlare dar și  din cauza plecării în afara granițelor a multor familii cu copii. Pe lăngă aceste 
fenomene amintesc și exodul elevilor din mediu rural spre oraș, dar și părăsirea timpurie a școlii din cauza sărăciei, 
lucruri care clasează România în topul țărilor membre state ale Uniunii Europene, la rata incluziunii sociale dar și la 
abandonul școlar. 
 Si în județul Maramureș redresarea învățământului în scolile din mediu rural dar și abandonul şcolar rămân 
probleme ale  sistemului românesc de învăţământ, un fenomen foarte serios şi larg răspândit, ce trebuie să fie o 
prioritate pentru noi toţi: oameni politici, societate civilă, profesori, părinţi. 
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În acest context, vă rog, domnule  ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica, dacă aveți în vedere 
alocarea suplimentară de resurse de la bugetul de stat , măcar pentru anul următor , care să prevină abandonul școlar 
și care sunt proiectele ministerulu pe care îl conduceți , care să redreseze învățământul rural, mai ales  că și acești 
copii trebuie să aibe o șansă egală la educația cu ceilalți, deoarece  există un decalaj semnificativ între urban și rural.  

Menţionez că solicit răspuns în scris.  
 

Deputat  
Viorica Cherecheș 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Forian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii  
 

Lipsa vaccinurilor din farmacii, o problemă care poate afecta viața copiilor, 
o problemă cu care ne confruntăm an de an 

 
Stimate domnule ministru, 
La nivel de municipiu cât și la nivelul județului Galați ne confruntăm în permanență cu lipsa  

vaccinurilor cu obligativitate generală, existând aproape întotdeauna riscul expunerii și  declanșării unor epidemii sau 
apariției  bolilor care au fost eradicate, deoarece acestea nu sunt suficiente și mai ales dozele nu ajung în timp util. 

Situația de fapt pe care doresc să o prezint este legată de faptul că de trei luni lipsesc dozele de vaccin de 
difterie, antitetanos și tusea convulsivă, iar nevaccinarea sau întarzierea prea mare poate  avea efecte foarte grave. 

De aceea domnule ministru vă rog să-mi raspundeți la următoarele întrebări: 
1) Dacă sunt derulate  în procedură de urgență toate achizițiile necesare pentru asigurarea vaccinurilor 

cuprinse în Programul Național de Vaccinare, cu mențiunea să acordați  o atenție specială procurării dozelor de 
vaccin de difterie, tetanus si tusea convulsivă care lipsesc în acest moment. 

2) Care sunt soluțiile în vederea  reglementării  gestionării defectuoase a aprovizionării cu vaccinuri si a 
prevenirii situațiilor de criză. 

Vă mulțumesc.Menționez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Victor Paul Dobre 

 
*** 

 
Adresată domnului Ionuţ Mișa, ministrul Finanţelor Publice  
 

Cotele defalcate din impozitul pe venit în anul 2018 
Domnule ministru, 
În data de 18 octombrie 2017, aţi afirmat că impozitul pe venit va scădea, de la 1 ianuarie 2018, de la 16% la 

10%. Mai mult, cu aceeaşi ocazie, aţi declarat că, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, s-a definitivat proiecţia 
bugetară pentru anul 2018, urmând ca acest proiect să primească un vot politic în interiorul coaliţiei de guvernare. 

După cum foarte bine cunoaşteţi, una dintre sursele de finanţare ale autorităţilor administraţiei publice locale 
o reprezintă cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Aşadar, prin relaxarea fiscală anunţată, 
sumele transferate din cota de impozit pe venit pentru bugetelor locale se va diminua cu 37,5%.  

Având în vedere subfinanţarea cu care se confruntă majoritea administraţiilor publice locale, vă solicit, 
domnule ministru, să precizaţi modalităţile de compensare ale reducerii, în sume absolute, ale veniturilor colectate 
din impozitul pe venit.  
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere, 
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Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
 

*** 
 
Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

Stadiul implementării programului PNDL2 
 

Domnule ministru, 
Demararea Programului Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a, a generat o serie de dispute în 

societatea românească, atât prin faptul că acest program nu a dispus, iniţial, de credite bugetare, ci doar de credite de 
angajament, iar, pe de altă parte, nemulţumirile au fost provocate de lipsa de transparenţă a criteriilor de selecţie a 
proiectelor. 

Mai sunt doar 2 luni până la încheierea anului 2017 şi, după numărul şi volumul nemulţumirilor potenţialilor 
beneficiari, rezultă faptul că nici un proiect nu a demarat efectiv, la nivel naţional, iar cea mai mare parte a 
autorităţilor publice locale riscă să piardă calitatea de proiect finanţabil, din cauza neprezentării unor documente 
specifice precum: avize, studii, expertize, autorizaţii şi alte documente impuse pentru semnarea contractelor de 
finanţare. Chiar dacă beneficiarii au solicitat termene mai lungi pentru îndeplinirea condiţiilor extrem de birocratice, 
Ministerul a redus cu o lună termenul pentru depunerea completă a documentaţiei. Având în vedere că acest program 
reprezintă printre puţinele şanse ale administraţiilor publice locale de a efectua investiţii publice de interes local şi 
luând în considerare faptul că aţi preluat mandatul de ministru de puţin timp şi aveţi experienţă în administraţia 
publică locală, vă solicit, domnule ministru, câteva clarificări extrem de importante pentru cei care acţionează în 
interesul comunităţilor locale: 

- care este motivul pentru care termenul limită pentru depunerea documentaţiei a fost redus cu o lună, faţă de 
termenul iniţial? 

- care este numărul de proiecte pentru care s-a depus documentaţia completă (atât ca cifră absolută, cât şi ca 
procent din totalul proiectelor selectate – solicit o evidenţă pe judeţe)? 

- care este numărul de proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanţare (solicit o evidenţă pe judeţe)? 
- dacă s-au efectuat deja plăţi pentru proiectele selectate în programul PNDL Etapa a II-a, vă rog să 

prezenţaţi o evidenţă pe judeţe, cu sumele absolute plătite. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

 
*** 

 
Adresată domnului Ionuţ Mișa, ministrul Finanţelor Publice  
 

Finanţarea administraţiilor publice locale în anul 2018 
  

Domnule ministru, 
În anul 2017, mai mult de jumătate din administraţiile publice locale se confruntă cu dificultăţi de finanţare 

extrem de importante, lucru reflectat şi într-un ritm foarte slab de finanţare şi execuţie a investiţiilor publice de 
interes local. Potrivit evaluărilor Asociaţiei Comunelor din România (ACOR) peste o mie de administraţii locale nu 
pot să-şi acopere din resurse proprii şi din transferurile de la Guvern (cote defalcate) nici măcar cheltuielile curente şi 
cheltuielile de personal până la finalul anului 2017. În acest context, toate speranţele administraţiilor publice locale s-
au îndreptat către prima rectificare bugetară, operată de Guvern în luna septembrie. Din păcate, după cum foarte bine 
cunoaşteţi, la rectificarea bugetară, administraţiile publice locale nu au primit resursele financiare aşteptate, motiv 
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pentru care situaţia incertitudinii finanţării pentru anul 2017 se menţine, dar cresc şi îngrijorările pentru anul bugetar 
următor, 2018.   

Potrivit Programului de guvernare 2017-2020, de la 1 ianuarie 2018 este prevăzută o măsură foarte mult 
aşteptată de către angajaţi, care priveşte diminuare a impozitului pe veniturile salariale de la 16% la 10%. Din păcate, 
însă, în legătură cu această măsură de relaxare fiscală foarte bună, Guvernul şi nici Programul de guvernare nu fac 
referire la măsurile de compensare financiară pentru sursele de finanţare ale administraţiilor publice locale (sumele 
provenind din cotele defalcate din impozitul pe venit vor scădea).  

Având în vedere faptul că domnul prim-ministru Mihai Tudose a anunţat finalizarea proiectului de buget 
pentru anul 2018, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

-  în condiţiile implementării obiectivului reducerii impozitului pe veniturile salariale, de la 16% la 10%, 
începând cu data de 1 ianuarie 2018, vă rog să precizaţi ce măsuri de compensare veţi propune pentru a asigura o 
finanţare adecvată a administraţiilor publice locale în anul 2018?   

- care este impactul bugetar al diminuării pozitului pe veniturile salariale, de la 16% la 10%, atât asupra 
bugetului de stat, cât şi asupra bugetelor administraţiilor publice locale? 

- vă solicit să precizaţi care sunt măsurile anticipate pentru a asigura administraţiilor pucblice locale, în anul 
2018, sumele necesare cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile? 

- care sunt modalităţile prin care anticipaţi să sprijiniţi finanţarea administraţiilor locale în anul 2017, în 
vedere în echilibrării bugetelor locale în acest an? 

Solicit formularea răspunsului în scris. Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată domnului Teodor Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Obiectivele Ministerului Afacerilor Externe în materie de politică externă 
privind integrarea europeană a Republicii Moldova şi a vecinătăţii României 

  
Stimate domnule ministru, 

 Politica externă a unui stat trebuie să fie o politică de consens naţional care să promoveze interesele 
României la nivel internaţional. O politică externă solidă se edifică pe câteva componente definitorii: continuitate, 
predictibilitate, un rol asertiv la nivel internaţional. România este un partener credibil la nivel regional şi al alianţelor 
din care face parte, statut pe care şi l-a construit cu multă muncă şi sacrificii, iar acest lucru trebuie să continue. 
 Printre obiectivele asumate de Guvernul României, în materie de politică externă, prin Ministerul Afacerilor 
Externe se numără: creşterea rolului României ca stat membru şi aliat în cadrul UE şi al NATO, respectiv a 
contribuţiei noastre la întărirea acestor două organizaţii foarte importante pentru realizarea obiectivelor naţionale de 
politică externă şi de securitate; cotinuarea demersurilor de susţinere fermă şi consecventă a procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova; promovarea activă a obiectivului de transformare a vecinătăţii României, atât în 
sud, inclusiv Balcanii de Vest, cât şi în est, într-o zonă democratică de stabilitate, prosperitate, securitate şi 
predictibilitate, necesară pentru asigurarea securităţii naţionale. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt programele aflate în derulare la Ministerul Afacerilor Externe privind procesul de integrare 
europeană al Republicii Moldova? 

2. Care sunt iniţiativele Ministerului Afacerilor Externe privind promovarea activă a obiectivului de 
transformare a vecinătăţii României, atât în sud, inclusiv Balcanii de Vest, cât şi în est? 

 Solicit răspunsul în scris. Cu deosebită stimă,  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 
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*** 
Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Problema urșilor care sunt un risc pentru locuitori 
 

Stimată doamnă ministru,  
 În ultimele patru săptămâni în județul Neamț, unde am fost ales parlamentar, s-au petrecut mai multe 
incidente în care au fost implicați urși.  

„Încă două atacuri ale urşilor s-au produs în ultimele 24 de ore (vineri 20 octombrie) în comuna Ceahlău. 
Ambele pe timpul zilei, ceea ce reprezintă un mare semnal de alarmă. Un urs a ucis o vacă pe Pârâul Slatina, apoi pe 
Pârâul Mare a atacat o turmă de oi, însă ciobanul a reuşit să-l alunge. Animalele, a căror rată de înmulțire este mare 
comparativ cu cea de supraviețuire a puilor, devin agresive deoarece numărul lor a depășit de mult posibilitatea 
biotopului de a susține necesarul de hrană. Anul acesta pădurea nu a fructificat, iar fructele de pădure și ciupercile au 
fost culese de hoardele de culegători...Situația este scăpată de sub control și se va înrăutăți. Ca măsură urgentă ar 
trebui ca statul în loc să plătească daune la nesfârșit să prevadă și să asigure hrana (cereale) în zonele cu densitate 
foarte mare de urși”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț1. 

Incidente similare s-au înregistrat și în alte regiuni din România: „Un bărbat în vârstă de 39 de ani și o fată de 
14 ani, ambii din municipiul Făgăraș, au fost atacați de urs la 23 octombrie 2017, aceștia având plăgi și zgârieturi”2. 
Aceste incidente ne arată că situația este gravă, iar viața cetățenilor este pusă în pericol. 
 Luând în considerare cele de mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce măsuri sunt luate la nivelul ministerului pe care îl conduceți pentru a asigura hrana necesară urșilor, în 
habitatul lor natural? 

2. Există suficiente fonduri care urmează să fie alocați pentru hrană în județul Neamț ca să nu mai fie atacați 
locuitorii din localitățile de munte? 

3. Care sunt măsurile care prevăd protejarea acestei specii? 
Solicit răspunsul în scris. Cu deosebită stimă,  

 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
 
Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Despre copiii care sunt abuzați fizic sau emoțional 
 

Stimată doamnă ministru, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Neamț a făcut public un raport 

îngrijorător: în perioada ianuarie-septembrie 2017 angajației direcției au instrumentat aproape 500 de cazuri de abuz 
asupra copiilor. În calitate de deputat ales în Parlamentul României ca reprezentant al judeţului Neamţ consider că 
acest raport arată o realitatea dureroasă, copiii nu sunt protejați așa cum trebuie și fenomenul violenței la adresa lor 
este departe de a fi eradicat. Majoritatea abuzurilor raportate de cei de la DGASPC se referă la peste 490 de cazuri de 
maltratare. 

„În ceea ce priveşte modul în care părinţii au pus în pericol viaţa şi siguranţa copiilor, neglijenţa a fost cea 
mai întâlnită cauză, anul acesta fiind cercetate 201 de astfel de cazuri, iar pe locul doi s-a situat abuzul emoţional – 
143 de cazuri. De asemenea, în perioada ianuarie-septembrie 46 de copii au fost victimele abuzurilor fizice, de cele 
mai multe ori în interiorul propriei familii.3” 

                                     
1 http://mont.ro/stiri/?editia=20171024&pagina=1&articol=44996. 
2 https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2017/10/23/oameni-atacati-de-ursi-in-romania-cronologie-2013-2017--09-19-16. 
3 http://inroman.ro/2017/10/17/se-intampla-neamt-fiecare-zi-doi-copii-sunt-abuzati-fizic-sau-emotional-31223/ 
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Având în vedere cele de mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce programe se derulează la nivelul ministerului pe care îl conduceți pentru a-i proteja pe copii  

de abuzurile fizice și emoționale la care sunt supuși? 
2. Comparat cu anii anteriori, numărul cazurilor de abuzuri la adresa minorilor raportate de  

DGASPC a scăzut sau a crescut? Care este procentul? 
3. Ce măsuri sunt prevăzute pentru a-i ajuta pe acești copiii să își revină? 
4. Care este numărul psihologilor din toată țara care lucrează cu acești copii, victime ale  

abuzurilor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,  

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu,  ministrul Afacerilor Externe 
 

Clarificări prividind regimul vizelor SUA-România 
 

Stimate domnule ministru,   
In baza acordului Visa Waiver, SUA trebuie să le permită cetăţenilor din statele membre UE să călătorească 

în SUA fără vize, dar autorităţile americane încă solicită viză pentru cetăţenii din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi 
România, până când  îndeplinesc cerinţele legislaţiei SUA. 

Având în vedere parteneriatul strategic SUA-România şi faptul că guvernele celorlalte state UE au discuţii 
separate cu autorităţile americane în privinta ridicării vizelor, vă rog să îmi comunicaţi care este stadiul discuţiile 
între SUA si autorităţile române şi când estimaţi că această situaţie se va rezolva pentru cetăţenii români. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Infiinţarea Serviciului pentru Evidenţa Populaţiei Podu Iloaiei 
 
Stimată doamnă ministru,   
Locuitorii din oraşul Podu Iloaiei, dar şi cetăţenii din comunele vecine: Erbiceni, Sineşti,  Popeşti, Madârjac, 

Romanesti şi Letcani, sunt nevoiţi să meargă până în Târgu Frumos sau Hârlău pentru documente ce ţin de serviciul 
pentru evidenţa populaţiei.  

Având în vedere că tot mai mulţi locuitori din Municipiul Iaşi aleg să se mute în locălităţi cu deschidere la 
E85, precum Leţcani sau Podu Iloaiei şi că distanţele de peste 25 de km pe care mulţi cetăţeni trebuie să le parcurgă 
până la Tg. Frumos sau Hârlău pentru diferite acte, vă rog să îmi comunicaţi care sunt condiţiile pentru  Înfiinţarea 
Serviciului pentru Evidenţa Populaţiei Podu Iloaiei care să deservească oraşul Podu Iloaiei şi comunele vecine şi 
când credeţi că poate fi funcţional? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
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Adresată domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 
 

Planuri privind modernizarea Gării Internaţionale Nicolina 
 
Stimate domnule ministru,   
Gara Internațională Nicolina, construită între anii 1952-1954, nu mai corespunde standardelor actuale. 

Clădirea principală, sălile de aşteptare, peroanele şi căile de acces necesită fie reparaţii capitale, fie modernizări, 
nefiind adaptate cerinţelor în materie de confort, siguranţa călătorilor, dar mai ales de accesibilitate pentru persoane 
cu dizabilităţi. O atenţie sporită necesită pasajul pietonal subteran, nemodernizat şi care asigură conectivitatea a două 
cartiere cu zona centrală a oraşului, pasaj care la fiecare ploaie este inundat, fiind nefuncţional. 

Vă rog să îmi comunicaţi care este planul pentru modernizarea Gării Internaţionale Nicolina, Iaşi. Totodată 
vă rog să imi precizaţi dacă există vreo solicitare din partea Primăriei Municipiului Iaşi pentru a prelua pasajul 
pietonal subteran în administrare.  

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Precizări privind acordul de liber-schimb UE-Canada 
 
Stimate domnule ministru,   
Acordul de liber-schimb UE-Canada, CETA, a intrat in vigoare “provizoriu” de la  cu 21 septembrie 2017. 

Avaâd în vedere că numeroase companii romaneşti dar şi canadiene sunt interesate de avantajele acestui acord vă rog 
să comunicaţi public principalele prevederi economice, dar şi avantajele pentru populaţie în materie de regim al 
vizelor tursitice şi de muncă. 

Vă rog să îmi precizaţi calendarul de ratificare şi care este strategia Ministerului de Externe de a valorifica 
diplomatic şi economic avantajele acestui tratat în favoarea companiilor româneşti? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia localităţilor fără medici de familie 
 
Stimate domnule ministru,   
Pe parcursul anului au fost semnalate mai multe cazuri de comune fără medici de familie. Principalele cauze 

pentru care medicii de familie au închis cabinetele sau evita să se mute în mediul rural sunt: numărul redus al 
pacienţilor, ofertele superioare financiar din străinătate, costuri ridicate pentru întreţinerea cabinetelor medicale, 
costuri cu naveta şi acomodarea.  

Doar în judeţul Iaşi au fost semnalate două cazuri în acest an, la Cozmeşti şi Ion Neculce, dar cazuri de 
comune fără medici de familiei au fost semnalate şi în Botoşani, Olt, Sălaj, Maramureş.  

Vă rog să îmi comunicaţi care este strategia Ministerului Sănătăţii şi ce măsuri aveţi în vedere pentru a atrage 
medicii de familie în mediul rural şi astfel de a le garanta locuitorilor asistenţa medicală necesară? De asemenea vă 
rog să îmi comunicaţi dacă în judeţul Iaşi mai sunt comune fără medic de familie. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 
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Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului ministru Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Solicitarea agenților economici din industria cărnii  

cu privire la anularea Deciziei  nr. 764/2013 
 

Stimate domnule ministru, 
Prin prezenta, vă supun atenției o problemă stringentă cu care se confruntă în acest moment agenții 

economici din industria cărnii. Astfel, până în luna mai a acestui an, România a fost sub restricție de pestă porcină, 
motiv pentru care comerțul intracomunitar cu carne și/sau preparate din carne (în spațiul comunității europene) era 
condiționat de următoarele: 

-  comerțul doar cu produse tratate termic la 70 grade C în centrul geometric al acestora; 
- achiziția de carne doar din unități incluse în  “sistemul canalizat” și/sau import cu materie primă din țări sau 

 regiuni  fără restricții de pestă porcină, cu marca de identificare ovală; 
- achiziția de carne atât de la ferme/abatoare  cu marca  hexagonă cât și ovală, dar cu existența unor fluxuri 

de producție foarte bine individualizate, fară ca cele 2 proveniențe să se intersecteze, lucru greu de demonstrat în 
practică. 
  Cu sprijinul domnului Brănescu Geronimo, Președintele ANSVSA, România, în luna mai 2017, a obținut 
acordul de țară liberă de pestă porcină, în urma unei misiuni pentru evaluarea cu privire la alinierea la prevederile 
Codului Terestru al OIE, în vederea recunoașterii oficiale a statutului de țară liberă de pestă porcină pentru România.  
  În acest sens, Raportul misiuni menționate consemnează acordul Comisiei Științifice a OIE, asupra faptului 
că România îndeplinește cerințele pentru a fi recunoscută drept țară liberă de pestă porcină clasică și recomandă 
oficializarea acestui statut, prin vot, cu prilejul celei de-a 85-a Sesiuni Generale a Adunării Mondiale a delegaților 
OIE. Mai mult decât atât, chiar Președintele ANSVSA, Brănescu Geronimo  a primit pentru România, în ședința 
plenului Adunării Mondiale a delegaților OIE, actul oficial de recunoaștere a statutului de țară liberă de pestă porcină 
clasică. 
  Dar cu toate acestea, și în acest moment efectuarea de comerț pe teritoriul Uniunii Europene se desfășoară cu 
mare dificultate din cauza Deciziei nr. 764/2013, privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice 
în anumite state membre, motiv pentru care vă rog să sprijiniți agenții economici din industria cărnii prin anularea 
Deciziei  nr. 764/2013, pentru a putea beneficia pe deplin de încadrarea României ca țară liberă de pestă porcină. 
  Menționez că solicit răspuns scris. 

 
Deputat  

Aurel-Robert Boroianu  
 

*** 
 
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
 

Asigurarea unui spațiu adecvat Serviciului de Probaţiune Alba, având în vedere  
creşterea substanţială a volumului activităţii acestui serviciu 

 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit statisticii întocmite  la finalul anului 2016, Serviciul de Probaţiune Alba înregistra  un număr de  

1119  cazuri de supraveghere (totalul cazurilor la care s-a lucrat efectiv fiind 1336), iar în anul 2017, numai în 
intervalul ianuarie – aprilie 2017, s-au înregistrat un număr de 250 cazuri noi de suspendare sub 
supraveghere/amânare aplicării pedepsei/aplicare măsuri educative neprivative de libertate, cazurile urmând a fi 
completate semnificativ de persoanele eliberate condiţionat  din unităţile penitenciare, aspect ce presupune 
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contactul personalului Serviciului de Probațiune cu o categorie de persoane cu un nivel ridicat de risc și 
periculozitate.  

În prezent, Serviciul de Probaţiune Alba ocupă, în incinta Tribunalului Alba, un singur  birou, cu suprafaţa 
de 26 mp, situat la parterul instanţei, cam. 8. Spaţiul de care dispune serviciul face faţă cu dificultate tuturor 
activităţilor desfăşurate de consilierii de probaţiune, activități care presupun: intervievarea inculpaţilor minori/majori 
(în cazul minorilor, însoţiţi de părinţi sau aparţinători), derularea întrevederilor cu persoanele condamnate, aflate în 
supravegherea serviciului, redactarea documentelor specifice activităţii de probaţiune, recepţionarea/expedierea 
corespondenţei  serviciului, derularea şedinţelor de asistenţă – consiliere cu persoanele aflate în evidenţele 
serviciului, activităţi administrative, şedinţele de lucru, întâlniri cu parteneri comunitari, activităţi care, în marea 
majoritate, presupun respectarea condiţiilor de confidenţialitate. 

În acest context, ținând cont de faptul că, până în prezent, demersurile consilierilor de probațiune din județul 
Alba cu privire la alocarea unui spațiu corespunzător derulării activității lor nu s-au soluționat, consider că aspectele 
mai sus menţionate determină necesitatea identificării unui spaţiu corespunzător și alocarea acestuia 
Serviciului de Probațiune Alba, care să permită derularea  eficientă şi în bune condiţii a tuturor activităţilor acestui 
serviciu, mai ales că Primăria Alba Iulia a pus gratuit la dispoziția Ministerului Justiției un teren în vederea 
construcției unui Palat al Justiției.  

Astfel, vă rog, domnule ministru, să găsiți cât mai urgent o soluție cu privire la cele mai sus menționate 
și să asigurați un spațiu adecvat Serviciului de Probaţiune Alba în care angajații acestui serviciu să-și poată 
desfășura în mod decent și corespunzător activitatea. 

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Florin Roman 
*** 

 
Adresată domnului Iulian Offenberg, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

 
Stadiul realizării studiului ştiinţific referitor la nămolul sapropelic din lacul Techirghiol 

  
Stimate domnule preşedinte, 
În data de 17.05.2017 a avut loc o dezbatere publică organizată de Primăria oraşului Techirghiol cu 

participarea Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale, tema fiind modul de acordare a licenţelor de 
explorare/exploatare a nămolului sapropelic terapeutic din lacul Techirghiol şi modul de valorificare a acestei resuse 
minerale curative. 

Având în vedere faptul că informaţiile cu privire la condiţiile de formare şi de regenerare a nămolului 
sapropelic din Lacul Techirghiol sunt la nivelul anilor 1950 – 1960 se impune, în regim de urgenţă, o reactualizare a 
acestor date prin cele mai noi metode de cercetare ştiinţifică existente. 

În acest sens, A.N.R.M. a organizat, cu sprijinul Primăriei Techirghiol, o întâlnire cu factorii interesaţi, în 
data de 28.06.2017, având ca subiect realizarea unui studiu ştiinţific complex, multidisciplinar, referitor la factorul 
natural terapeutic balnear “nămolul sapropelic” din Lacul Techirghiol.  

În urma acestei întâlniri, A.N.R.M. a solicitat instituţiilor abilitate - Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină, Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa” Constanţa, Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Direcţia Hidrografică 
Militară - constituirea unui consorţiu ştiinţific în vederea realizării unui studiu ştiinţific referitor la nămolul 
sapropelic din Lacul Techirghiol, document din care să rezulte măsurile necesare care trebuie implementate pentru a 
asigura sănătatea, protecţia lacului şi conservarea calităţilor curative balneare ale nămolului sapropelic şi ale lacului 
Techirghiol.  

Instituţiile de cercetare sus-menţionate şi-au arătat disponibilitatea şi au căzut de acord asupra domeniilor de 
competenţă, a lucrărilor de teren şi laborator necesare realizării acestui studiu, prin emiterea unor oferte către 
A.N.R.M. Finanţarea acestui studiu complex este asigurată de A.N.R.M. 

Scopul acestui demers iniţiat de A.N.R.M. il reprezintă obţinerea tuturor informaţiilor necesare în vederea 
stabilirii condiţiilor imperative ce trebuie să se regăsească în contractele de licenţă de exploatare, pentru a asigura 
astfel protecţia şi prezervarea calităţilor curative ale lacului Techirghiol, prin continuitatea procesului de regenerare a 
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resursei minerale balneare şi fără ca statul român să fie prejudiciat în urma procesului de exploatare. 
Studiul ştiinţific va oferi datele necesare scopului sus-menţionat prin: determinarea parametrilor de 

sedimentare a nămolului sapropelic; determinarea condiţiilor necesare procesului de regenerare a nămolului 
sapropelic; determinarea cantităţilor optime ce pot fi exploatate; determinarea cantităţilor minime de returnare a 
nămolului sapropelic în lac, pentru asigurarea continuităţii procesului de regenerare a factorului curativ balnear; 
determinarea perimetrelor ce permit exploatarea; determinarea perimetrelor care necesită a fi conservate; 
determinarea zonei limită de comercializare a nămolului exploatat astfel încât să se garanteze returnarea nămolului 
sapropelic exploatat în lac pentru regenerarea acestuia; determinarea altor aspecte ce privesc protecţia şi sănătatea 
lacului, conservarea calităţilor curative balneare, gestionarea procesului de exploatare în mod durabil a acestei resurse 
minerale balneare. 

Exploatarea şi utilizarea nămolului sapropelic într-un mod reglementat şi strict controlat a acestui factor 
natural curativ balnear asigură dezvoltarea serviciilor medicale balneare, dezvoltarea turismului balnear şi 
dezvoltarea economică integrată a zonei. 

Având în vedere importanţa acestor lucrări ştiinţifice - de cercetare pentru definirea condiţiilor de exploatare 
- şi ţinând cont de importanţa majoră a acestui studiu în vederea protecţiei lacului şi a substanţei minerale curative, 
respectiv a nămolului sapropelic din Lacul Techirghiol, respectând, totodată, principiile unei dezvoltări durabile, vă 
solicit, domnule preşedinte, să formulaţi un răspuns următoarelor întrebări:  

- Care este starea actuală a studiului mai sus-menţionat? 
- Când vor fi demarate lucrările de cercetare propuse de consorţiul ştiinţific menţionat mai sus? 
- De ce nu au fost definitivate până la această dată formele contractuale necesare demarării  

acestui studiu ştiinţific complex, de importanţă deosebită atât pentru statul roman, cât şi pentru comunităţile locale 
riverane lacului Techirghiol?  
 Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Bogdan-Iulian Huţucă 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Ionuţ Mișa, ministrul Finanţelor Publice 

 
Măsuri fiscale suplimentare 

Stimate domnule ministru, 
În raportul “Economie regională, migraţie şi mobilitate în europa şi Asia Centrală”, Banca Mondială atrage 

atenţia României cu privire la riscurile majore provocate de şocurile exogene, determinate în principal de creşterea 
deficitului fiscal şi a celui de cont curent. 

Având în vedere aspectele semnalate vă rog, domnule Ministru, să îmi comunicaţi următoarele: 
‐ Luaţi în consderare aplicarea unor măsuri fiscale suplimentare pentru a menţine deficitul bugetar în limita de 

3% din PIB? 
Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Răzvan Sorin Prișcă 

 
*** 
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Adresată domnului Gheorghe Şimon, ministrul Economiei 

Clarificări privind procedura de insolvență personală 
 

Stimate domnule ministru, 
După multiplele tergiversări privind aprobarea Legii insolvenții 151/2015, cunoscută mai ales sub denumirea 

de „legea falimentului personal“, abia anul acesta au fost publicate normele de aplicare. Chiar și așa, inevitabilul tot 
s-a produs. Guvernul a emis o ordonanță prin care a prorogat termenul de aplicare a ei. Motivul oferit de minister s-a 
referit la complexitatea domeniului reglementat (deși legea e aprobată din 2015). La acest lucru s-a adăugat și punctul 
de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, care consideră că este necesară o pregătire riguroasă a capacităţii 
administrative a instanţelor chemate să aplice procedurile insolvenţei persoanelor fizice.  

Pentru că Ordonanţade prorogare a fost deja adoptată de Senat, în 26 septembrie 2017, și urmează să intre la 
vot în Camera Deputaţilor, este aproape certitudine că termenul de aplicare a Legii va fi 1 ianuarie 2018. În acest 
context, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 

 Va fi totuși pregătit guvernul să aplice, prin Normele metodologice deja emise, fără sincope,  
Legea insolvenţei persoanelor fizice de la 1 ianuarie 2018? 

 Care au fost măsurile luate de executiv pentru a depăşi „complexitatea domeniului reglementat“? 
 Ce acţiuni de informare a cetăţenilor au fost realizate, astfel încât efectele Legii insolvenței să fie  

cunoscute de toți cei afectați și nu doar de cei care au anumite interese? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

Deputat  
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice 

 
Inventivitatea diabolică a guvernului pentru a mai găsi niște biruri fiscale 

 
Stimate domnule ministru, 
De curând, ați lansat în spațiul public o nouă propunere fiscală, invocând o directivă europeană, pe care nu 

ați nominalizat-o, care ar reglementa o taxă pe fondul de salarii. Iar, guvernul PSD-ALDE, dintr-o dată, dintr-un 
vehement critic al deciziilor UE, devine un umil executant și urmează să introducă noua taxă de 2% pe fondul de 
salarii al firmelor, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Însă și mai halucinant este motivul invocat de dvs. Să aibă și 
angajatorul o responsabilitate față de bugetul de stat, ca și cum până acum companiile nu au plătit nici o contribuție 
socială sau de altă natură. 

Propunerea noului bir a provocat, pe lângă declarații contradictorii și incoerente din partea executivului, 
nedumerirea antreprenorilor, care consideră această taxă mai degrabă o sancțiune pentru aceia care muncesc, astfel 
încât guvernul să-și achite promisiunile electorale făcute, în special, celor care nu muncesc, deși au această 
capacitate. 

Într-un astfel de context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Această taxă, dacă e să fie aprobată, va fi plătită atât de companiile private, cât și de instituțiile  

publice și firmele de stat? 
 Ce destinație precisă vor primi banii colectați din noua taxă? Sau vor fi folosiți pentru a acoperi  

deficitul bugetar creat cu măsurile sociale exagerate?  
 Ați estimat impactul asupra mediului de afaceri creat de propunerile și modificările fiscale lipsite  

de orice predictibilitate, dar mai ales de zvonistica implementată conform modelului bine cunoscut al măsurilor 
anunțate peste noapte asupra cărora se revine a doua zi? 

Vă mulţumesc! Solicit răspuns scris. 
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Deputat  
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Forian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii  
 

Lipsa vaccinurilor din farmacii, o problemă care poate afecta  
viața copiilor, o problemă cu care ne confruntăm an de an 

 
Stimate domnule ministru, 
La nivel de municipiu cât și la nivelul județului Galați ne confruntăm în permanență cu lipsa vaccinurilor cu 

obligativitate generală, existând aproape întotdeauna riscul expunerii și  declanșării unor epidemii sau apariției  
bolilor care au fost eradicate, deoarece acestea nu sunt suficiente și mai ales dozele nu ajung în timp util. 

Situația de fapt pe care doresc să o prezint este legată de faptul că de trei luni lipsesc dozele de vaccin de 
difterie, antitetanos și tusea convulsivă, iar nevaccinarea sau întarzierea prea mare poate  avea efecte foarte grave. 

De aceea domnule ministru vă rog să-mi raspundeți la următoarele întrebări: 
1) Dacă sunt derulate  în procedură de urgență toate achizițiile necesare pentru asigurarea vaccinurilor 

cuprinse în Programul Național de Vaccinare, cu mențiunea să acordați  o atenție specială procurării dozelor de 
vaccin de difterie, tetanus si tusea convulsivă care lipsesc în acest moment. 

2) Care sunt soluțiile în vederea  reglementării  gestionării defectuoase a aprovizionării cu vaccinuri si a 
prevenirii situațiilor de criză. 

Vă mulțumesc.Menționez că doresc răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Victor Paul Dobre 

*** 
 
 

Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Soluții concrete pentru creșterea natalității în România 
Doamna ministru, 
Scăderea sau îmbătrânirea populației a devenit una dintre problemele arzătoare ale României, iar cei care s-

au tot perindat la conducerea ei în ultimii 27 de ani , au încercat să găsească posibile soluții pentru creșterea 
natalității dar și pentru stoparea migrației masive din ultimii ani. 

Problema este că toate aceste soluții  nu au prea avut efectul scontat, iar ultimele statisticile sunt 
îngrijorătoare. Cei aflați de câțiva ani buni la guvernare  se concentrează  asupra unor probleme care ţin strict de 
agenda politică a partidului sau de efecte ce ar putea aduce voturi rapid: creşteri de pensii, de salarii, ajutoare sociale 
etc. 

Creșterea natalității este , după părerea mea, mult mai importantă decât ajutoarele sociale,  o problemă care ar 
trebui să fie tratată cu mai multă responsabilitate de guvernanții acestei țări, guvernanți care ar trebui să fie conștienți 
și să  acorda o atenţie deosebită celei mai importante categorii demografice din orice ţară, copiilor.  

Plafonarea indemnizației pentru creșterea copiilor a fost , după părerea mea, o politică represivă și dură la 
adresa familiei dar și a creșterii natalității. Nu așa se fac politicile în aceste sens, mai ales că România continuă să fie 
codașă la acest capitol în cadrul Uniunii Europene. 

Avem nevoie urgentă de politici bune dar și de măsuri pe termen mediu și lung atât pentru protejarea 
familiilor cât și pentru stimularea natalității. Familia este ce care conferă stabilitate și încredere, iar scăderea 
natalității va crea mari probleme în viitor, probleme legate de piața locală a muncii și nu numai. 
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În acest context, vă rog, doamna ministru, să aveți amabilitatea de a-mi comunica care sunt intențiile 
Guvernului și ce  măsuri concrete aveți în vedere pentru  a veni în sprijinul familiilor tinere și  pentru a încuraja 
natalitatea. 

Menţionez că solicit răspuns în scris. 
Deputat  

Florin  Stamatian  
 

*** 
 
Adresată domnului Puiu Lucian Georgescu, ministrul Cercetării și Inovării  
 

Problema cecurilor de inovare 
 

Domnule ministru, 
Revin la întrebarea cu nr.1419/2017, pe care v-am adresat-o în data de 13.09.2017, deoarece nu cred ca ați 

răspuns la ceea ce era esențial și aici mă refer strict la ce se va întâmpla cu proiectele selectate, dar la care instituțiile 
care le derulează nu mai pot contracta credite de angajament, din cauza faptului că nu au aceste sume prevăzute în 
bugetul anual. 

Menționez că doresc răspunsul în scris.  
Cu deosebită considerație, 

Deputat  
Florin Stamatian 

*** 
 
 
 
 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Viorica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Programe de prevenţie şi screening a cancerului de col uterin 

 
Stimate domnule ministru,  
Vă aduc în atenţie un  subiect mai delicat dar cu un mare impact asupra populaţiei de sex feminin din 

România: cancerul de col uterin. Statisticile arată că peste 80% dintre femeile active sexual se vor infecta cu 
papilomavirus uman cândva în cursul vieţii, riscul persistenţei infecţiei crescând cu vârsta. 

Recent am participat la o dezbatere pe această temă, iar cifrele prezentate de organizatori sunt îngrijorătoare: 
în România, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin o dată la două ore și aproape 2.000 pierd lupta cu 
această boală cauzată de virusul HPV, în fiecare an. Mai mult, țara noastră este pe primul loc din întreaga Uniune 
Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea prin acest tip de cancer, femeile active, cu vârsta cuprinsă între 
15 și 44 de ani fiind cele mai afectate de cancerul de col uterin. 

În cursul lunii august a anului 2012, Ministerului Sănătăţii a demarat programul de screening pentru cancerul 
de col uterin. Programul s-a desfăşurat la nivel naţional pe o perioadă de 5 ani. De anul viitor însă, acest program nu 
se va mai aplica, astfel că multe dintre femei nu vor mai avea acces la analiza gratuită oferită. În paralel se face şi 
vaccinarea pentru prevenţia cancerului de col uterin numai că şi acest vaccin este opţional. Pentru că se administrează 
fetiţelor de 13- 14 ani, mulţi dintre părinţi, influenţaţi de legendele urbane, preferă să nu-şi vaccineze copiii. Probabil 
că o informare mai eficientă asupra pericolului pe care îl reprezintă această boală ar fi oportună pentru a ajuta părinţii 
să ia cea mai bună decizie.   

Având în vedere cele expuse, vă întreb domnule ministru dacă există o statistică exactă a femeilor 
diagnosticate cu cancer de col uterin şi a tinerelor vaccinate împotriva cancerului de col uterin.  
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Ce aveţi în vedere începând cu anul viitor pentru că nu mai există programul de screening şi sunt femei care 
nu-şi permit un astfel de test? Ce programe are în pregătire ministerul pe care îl conduceţi pentru a trage un semnal 
de alarmă asupra acestei cumplite boli care poate fi uşor prevenită.  

Menţionez că doresc răspuns scris.  
 

*** 
 
Adresată: domnului Mihai Tudose, prim-ministrul României 
De către: deputat Bogdan-Iulian Huțucă  
Obiectul interpelării: Stadiul realizării studiului ştiinţific referitor la nămolul sapropelic din lacul Techirghiol 
 
 Stimate domnule prim-ministru, 

În data de 17.05.2017 a avut loc o dezbatere publică organizată de Primăria orașului Techirghiol cu 
participarea Agenției Naționale de Resurse Minerale, cu privire la  modul de acordare a licențelor de 
explorare/exploatare a nămolului sapropelic  terapeutic din lacul Techirghiol și la modul de valorificare a acestei 
resuse minerale curative. 

Având în vedere faptul că datele de cunoaștere cu privire la condițiile de formare și de regenerare a 
nămolului sapropelic din Lacul Techirghiol sunt la nivelul anilor 1950 – 1960 se impune în regim de urgență o 
reactualizare a acestora prin cele mai noi metode de cercetare existente științifică. 

În acest sens  A.N.R.M. a organizat o întâlnire cu factorii interesați în data de  28.06.2017, cu sprijinul 
Primăriei Techirghiol, având ca temă realizarea unui studiu științific complex multidisciplinar referitor la factorul 
natural terapeutic balnear “Nămolul Sapropelic” din Lacul Techirghiol.  

În urma acestei întâlniri A.N.R.M., a solicitat următoarelor instituții abilitate: Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore 
Antipa Constanța, Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Direcția Hidrografică 
Militară, constituirea unui consorțiu științific în vederea realizării unui studiu științific referitor la “Nămolul 
Sapropelic”  din Lacul Techirghiol din care să rezulte  măsurile necesare ce trebuie implementate pentru a asigura 
sănătatea, protecția lacului și conservarea calităților curative balneare ale nămolului sapropelic și ale lacului 
Techirghiol.  

Instituțiile de cercetare sus menționate și-au arătat disponibilitatea și au agreat asupra domeniilor de 
competență, a lucrărilor de teren și laborator necesare realizării acestui studiu complex, prin emiterea unor oferte 
către A.N.R.M. Finanțarea acestui studiu complex este asigurată de A.N.R.M. 

Scopul acestui demers inițiat de A.N.R.M. îl reprezintă obținerea tuturor informațiilor necesare pentru a 
stabilii condițiile imperative ce trebuie să se regasească în contractele de licență de exploatare pentru a asigura astfel: 
protecția și prezervarea calitățiilor curative ale lacului Techirghiol prin continuitatea procesului de regenerare a 
resursei minerale balneare și fără ca statul român să fie prejudiciat în urma procesului de exploatare. 

Studiul științific va oferii datele necesare scopului sus menționat prin: determinarea parametrilor de 
sedimentare a nămolului sapropelic;  determinarea condițiilor necesare procesului de regenerare a nămolului 
sapropelic; determinarea cantităților optime ce pot fi exploatate;  determinarea cantităților minime de returnare a 
nămolului sapropelic în lac pentru asigurarea continuității  procesului de regenerare a factorului curativ balnear;  
determinarea perimetrelor ce permit exploatarea;  determinarea perimetrelor care necesită a fi conservate;  
determinarea zonei limite de comercializare a nămolului exploatat astfel încât să se garanteze returnarea nămolului 
sapropelic exploatat în lac pentru regenerarea acestuia;  determinarea  altor aspecte ce privesc protecția și sănătatea 
lacului, conservarea calităților curative balneare, gestionarea procesului de exploatare în mod durabil a acestei resurse 
minerale balneare. Exploatarea și utilizarea într-un mod reglementat și strict controlat a factorului natural curativ 
balnear “Nămolului Sapropelic” asigură dezvoltarea serviciilor medicale balneare, dezvoltarea turismului balnear și 
dezvoltarea economică integrată a zonei. Având în vedere importanța acestor lucrări științifice  de cercetare pentru 
definirea condițiilor de exploatare  și ținând cont de importanța majoră a acestui studiu în vederea protecției lacului și 
a substanței minerale curative respectiv a “Nămolului Sapropelic” din Lacul Techirghiol, respectând principiile unei 
dezvoltări durabile, facem următoarea interpelare primului-ministru: 

‐ Care este starea actuală a studiului mai sus menționat? 
‐ Când vor fi demarate lucrările de cercetare propuse de consorțiul științific mai sus menționat? 
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‐ De ce nu au fost definitivate până la această dată formele contractuale necesare demarării acestui  
studiu științific complex de importanță deosebită atât pentru statul român cât și pentru comunitățile locale riverane 
lacului Techirghiol?  
 Solicit răspuns scris. Cu stimă, 

*** 
 
 
Adresată: domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 
De către: deputat Florin Roman  
Obiectul interpelării: Stadiul derulării demersului de despăgubire cu privire la expropierile imobilelor 
proprietate private care constituie coridorul de expropiere a obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-
Turda", conform HG nr. 399/13.05.2014 
  

Stimate domnule ministru, 
 Vă aduc la cunoștință faptul că, deși au trecut mai bine de trei ani de când a fost adoptată HG nr. 399 din 
data de 13.05.2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 
coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", iar Anexa 2 a acestui act normativ  
cuprinde imobilele supuse exproprierii cu suprafaţa de expropriat şi valoarea de despăgubire conform Legii nr. 
255/2010, cei peste 3000 de proprietari în cauză din județul Alba nu au fost despăgubiți până în prezent, conform 
legii. 
 Ținând cont de situația controversată în care se află respectivii proprietari de imobile sau terenuri care au fost 
supuși expropierii pentru a putea fi efectuate lucrările la "Autostrada Sebeș – Turda", autostradă aflată deja în diverse 
stadii de execuție, unele destul de avansate, având în vedere și faptul că, proprietarii imobilelor supuse exproprierii au 
plătit în continuare  impozite datorate statului aferente anilor 2014, 2015, 2016 și  2017, inclusiv pentru  suprafețele 
de teren pe care se construiește autostrada, fără a  mai putea beneficia de folosința acestora, vă rog, domnule 
ministru, să procedați de urgență la verificarea celor semnalate și să-mi comunicați ce demersuri ați întreprins pentru 
a remedia situația expusă mai sus.   

În acest sens, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Pentru câte dintre cele 4312 imobile supuse exproprierii au fost emise hotărârile de stabilire a 

despăgubirilor, până la această dată, și câți au beneficiat efectiv de încasarea în acest scop sumelor consemnate la 
CEC.  

2. În cât timp estimați că vor putea beneficia și ceilalți proprietari expropiați de sumele stabilite conform HG 
399/2014. 
 Menționez că atașez prezentei interpelări memoriul primit la Cabinetul meu parlamentar din județul Alba de 
la domnul Gabriel Marius Anghel, unul dintre proprietarii expropiați pentru lucrările Autostrăzii Sebeș-Turda, 
precum și alte documente care dovedesc demersurile făcute în cei trei ani de când s-a decis exproprierea, fără a avea 
însă niciun rezultat concret până în prezent. Solicit răspuns scris. 
 Cu stimă, 

*** 
 
Adresată: doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
De către: deputat Tudorița Lungu  
Obiectul interpelării: Halda de fosfogips de la Bacău 

 
Doamnă ministru, 
La sfârşitul anului 2011, Consiliul Local Bacău aproba proiectul de preluare a haldei de fosfogips – donată de 

firma AMURO – în domeniul public, pentru a se putea accesa finanţări în vederea ecologizării acesteia. Dincolo de 
aspectele administrative incoerente, încurcate, cert este faptul că de ani de zile nu se întâmplă nimic concret cu acest 
munte de fosfogips, praf toxic, şi această mare problemă de mediu se rostogoleşte fără niciun rezultat. 
Mai mult, în februarie 2017, România a fost trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a închis 
şi nu a reabilitat 68 de depozite de deşeuri periculoase, printre acestea numărându-se şi halda de fosfogips de la 
Bacău. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  29 - 2017  
Săptămâna 23 – 27 octombrie 2017  

 

 

72 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, vă întreb, doamnă ministru, dacă apreciaţi că această gravă problemă de mediu 
reprezintă o prioritate pentru ministerul pe care îl conduceţi şi, de asemenea, vă întreb dacă aţi găsit soluţii pentru 
rezolvarea acestei situaţii? 

Solicităm răspuns scris. 
 
 

*** 
 
 
 
 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Declarație politică 

  
În Europa mai toate mișcările reformatoare au avut un caracter continental. Totodată, mai toate puterile au 

încercat să-și consolideze dominația prin învrăjbirea diferitelor categorii de oameni. Începând cu secolul al XIX-lea, 
aceasta a primit un caracter național. Așa s-a întâmplat și în 1848 în imperiul Habsburgic. Așa s-a încercat și în 1956 
în Republica Populară Română. Cu toate acestea, mișcările din acel an începute în Polonia și preluate repede de 
Cehoslovacia, Ungaria și România, au avut peste tot un caracter reformator sau anticomunist, și învrăjbirea națională 
nu a funcționat. După izbucnirea revoluției din Ungaria pe 23 octombrie 1956, foarte repede și studențimea din 
România a preluat ideile acesteia.  Într-un singur loc, la Cluj s-a reușit prin divizare naționalistă împiedicarea 
solidarizării tuturor studenților, indiferent de etnie. La Timișoara în zilele de 30-31 octombrie mii de studenți au 
manifestat, aș zice că în decembrie `89, împotriva sistemului, ciocnindu-se cu forțele de ordine, fiind arestați în jur de 
2000 dintre ei. În București, manifestarea ar fi trebuit să aibă loc pe 5 noiembrie, cu o zi după ce tancurile armatei 
sovietice au intrat în Budapesta. Forțele de ordine au ocupat Piața Universității pentru a împiedica această 
manifestare. A urmat o perioadă cruntă de răzbunare, puterea conducătorului de atunci, Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
întărit, au apărut pe scena politicii mari tineri ca Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu, iar politica partidului comunist nu a 
mai urmat calea reformelor din restul blocului comunist, mai mult, a primit un caracter naționalist.  

În anii care au urmat, în jur de 120.000 de evrei au părăsit țara, dar cel mai crunt lovit de măsurile de 
represiune a fost comunitatea maghiară. În 1958 este desființată secția maghiară a Liceului Pedagogic din Bacău. La 
ședința națională din februarie 1959 al UAS din RPR, Gheorghe Gheorghiu-Dej a lansat prima dată oficial ideea 
pericolului segregației etnice al învățământului, lansând demersurile pentru desființarea școlilor maghiare. În 
primăvara aceluiași an, sub îndrumarea directă al lui Nicolae Ceaușescu, Universitatea Bolyai este desființată prin 
comasare cu Universitatea Babeș, și se înființează actuala Universitate Babeș-Bolyai. În toamna aceluiași an, toate 
școlile de la toate nivelele cu predare în limba maghiară devin doar secții în școli mixte. În 1960 Regiunea Autonomă 
Maghiară, care cuprindea teritoriile fostelor scaune secuiești cu o populație de peste 77% maghiară, este transformată 
în Regiunea Mureș Autonomă Maghiară din care două raioane majoritar maghiare sunt alipite Regiunii Brașov, și un 
raion majoritar român din sud-estul județului Cluj este alipit noii regiuni, populația maghiară scăzând la 61%. Odată 
cu reorganizarea teritorială din 68, dispare ultima formă de autonomie teritorială a maghiarimii din România, și sunt 
înființate 3 județe: Mureș, Harghita și Covasna, iar populația maghiară din noul înființat județ Mureș, scade sub 50%. 
În 1976 prin înființarea secției române al Institutului de Teatru ”Szentgyörgyi István” din Târgu Mureș în România 
până în 1990 nu a mai existat nici o instituție de învățământ cu limbă de predare doar maghiară.  
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 Astăzi constatăm cu stupoare că discursul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej se renaște prin vorbele, surpriză, a 
politicienilor național-liberali al căror lideri erau întemnițați în anii 50 tocmai de comuniști, și tot surpriză, de partidul 
al cărui lider în persoana senatorului Traian Băsescu acum câțiva ani a comandat o lucrare pentru condamnarea 
comunismului, în care, e adevărat, doar o pagină, se referă la mișcările anticomuniste din 1956.   

Cu stimă, 
 

Deputat 
Marton Árpád Francis 

 
*** 

 
 
 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale 
 

Numărul preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani 
în unitățile de învățământ preșcolar din anul școlar 2016-2017 

 
Stimate domnule ministru, 
Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2017-2018, în învățământul 

preșcolar, este asigurat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar în luna mai a.c. au 

fost derulate reînscrierea copiilor care au frecventat unitatea de învățământ preșcolar în anul școlar 2016-2017 și 
urmează să o frecventeze și în acest an școlar, respectiv înscrierea copiilor nou veniți. 

Domnule ministru, în acest context vă rog să îmi comunicați datele referitoare la numărul preșcolarilor, 
respectiv: grupa mică (copii de 3 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mare (copii de 5 ani), conform capului 
de tabel anexat, totodată și procentul de încadrare a copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani în unitățile de învățământ 
preșcolar? 

Menționez că am nevoie de aceste date pentru o ulterioară inițiativă legislativă. 
Vă mulțumesc! Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Szabó Ödön 

 
*** 

 
Adresată domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 
 

Situația variantei ocolitoare Săcueni, județul Bihor 
 

Stimate domnule ministru, revin la întrebările adresate Ministerului Transporturilor din data de 24.06. 2015, 
respectiv din data de 12.10.2016 cu referire la contractul de execuție a variantei ocolitoare a localității Săcueni, 
Județul Bihor.  

Conform răspunsului primit din partea instituției conduse de dumneavoastră din data de 7.07.2015, contractul 
de execuție a variantei de ocolire a localității Săcueni, județul Bihor, a fost reziliat, stadiul fizic al lucrărilor la data 
rezilierii, conform datelor oferite de Minister fiind de 53.01%. Totodată, se arată că finanțarea noului contract de 
execuție lucrări va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, care vor fi asigurate după data de 31.12.2015, 
din cadrul Programului Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

Din răspunsul primit în data de 16.11.2016 reiese că aplicația pentru obținerea finanțării nerambursabile 
pentru faza a doua a lucrărilor – rest de executat în urma rezilierii contractului inițial, este în curs de elaborare la 
nivelul CNAIR SA, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului POIM. Potrivit informațiilor oferite de 
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CNAIR SA, aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare în cadrul POIM 2014-2020 este estimată 
pentru trimestrul II/2017. 

Întrebare:  
Domnule ministru,  
 Ne aflăm în luna octombrie, perioada pentru aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare - 

trimestrul II/2017 - fiind deja depășită. Care este stadiul proiectului de finanțare nerambursabilă la ora 
actuală?   

 Conform calendarului planificat de CNAIR SA, termenul de finalizare a lucrărilor este finalul anului 2018. 
Când preconizați că se vor finaliza lucrările la Varianta ocolitoare Săcueni, dacă nu se ține cont acest termen? 

 După cum știm, varianta de ocolire este finalizată deja într-o proporție mai mare de 50%. Cu cât se întârzie 
mai mult finalizarea acesteia, cu atât se va deteriora mai mult. Ce măsuri veți lua pentru demararea cu 
celeritate a lucrărilor de construcție și finalizarea Variantei de ocolire Săcueni? 
Atașez prezentei:  

 întrebarea adresată ministerului Transporturilor din data de 24.06.2015, 
 răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 7.07.2015, 
 întrebarea adresată ministerului Transporturilor din data de 12.10.2016, 
 răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 16.11.2016. 

Solicit răspuns în scris.                          
Deputat 

Szabó Ödön 
 

*** 
 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 

Soluționarea contestației comunei Lugașu de Jos, județul Bihor, 
la cererea de finanțare ID 141991-Dezvoltarea integrată a comunităților marginalizate 

din comuna Lugașu de Jos, jud. Bihor (POCU 2014-2020, AP4/PL 9.ii/OS 4.1);  
corectarea erorilor constatate în funcționarea portalului MySmis 

 
În urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare Cod MySmis 141991-

Dezvoltarea integrată a comunităților marginalizate din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, depusă în cadrul 
POCU 2014-2020, AP4/PL 9.ii/OS 4.1, Apel de proiecte nr. 138, a fost emisă Notificarea privind rezultatele acestei 
proceduri. În data de 2 octombrie a.c., autoritățile locale ale comunei Lugașu de Jos au transmis Direcției Generale 
Programe Europene Capital Uman din cadrul MDRAPFE o contestație la rezultatele verificării, sesizând totodată o 
greșeală de calcul în modul în care pe platforma MySmis sunt completate/calculate datele în mod automat. 

Astfel, în cazul acestui proiect, Notificarea a consemnat faptul că solicitantul UAT Lugașu de Jos nu a respectat 
condiția privind contribuția proprie de 2%. În contestație se arată că Hotărârea Consiliului Local Lugașu de Jos nr. 
72/14.06.2017 stipulează suportarea în întregime a sumei corespunzând ratei de cofinanțare, eroarea ținând în mod 
exclusiv de calculele sistemului MySmis în baza datelor corecte introduse de solicitant. 

Dat fiind faptul că solicitanții nu au posibilitatea de a depune documentația aferentă cererii de finanțare decât 
electronic, este imposibil ca datele generate automat de sistem să fie confruntate cu informațiile și argumentele care 
au stat la baza elaborării proiectului propriu-zis, iar mecanism de corectare sau de raportare a greșelilor aparent nu 
există. 

În concluzie, este incorect față de solicitanți să fie emise notificări de respingere a cererilor de finanțare exclusiv 
în baza programelor de soft fie aflate în testare, fie de prea puțin timp utilizate pentru a-i fi detectate toate 
deficiențele. Până la clarificarea funcționării acestor programe, ar trebui creată posibilitatea ca aplicanții să verifice 
datele și abia ulterior, pe baza observațiilor, evaluatorii să emită opinii conforme cu realitatea. 

Date fiind importanța creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene și impactul major pe care 
astfel de proiecte îl au la nivelul comunităților locale, vă rog să verificați de urgență dacă funcționarea 
platformei MySmis este defectuoasă, așa cum reiese din contestația autorităților publice locale din comuna 
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Lugașu de Jos, județul Bihor. În funcție de rezultatul acestor verificări, vă rog să dispuneți măsurile de 
rigoare după caz:  

- fie pentru înlăturarea cauzelor care au condus la erori, precum și pentru repararea eventualelor 
prejudicii aduse unor UAT-uri prin respingerea cererilor de finanțare, respingere provocată de 
disfuncționalități ale platformei 

- fie pentru clarificări suplimentare în privința modului de completare a datelor, astfel ca să fie evitate 
greșeli de completare 

De asemenea, până la soluționarea disfuncționalităților sistemului de completare automată a datelor, sunt 
necesare avertizarea solicitanților despre posibile erori și crearea unui mecanism de verificare a informațiilor 
și de semnalare a inadvertențelor, astfel ca acestea să poată fi prompt îndreptate înainte de emiterea 
notificărilor către solicitanți. 

Anexez prezentei întrebări contestația UAT Lugașu de Jos. Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabó Ödön 
 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 
 

 
 
 Declarație politică 

 
 
 

Avem nevoie de politici structurale în piscicultură și acvacultură 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
România este un importator net de peşte şi produse pescăreşti importând anual peste 100000 de tone şi 

realizând din producţie internă circa 15000 de tone. Pe lângă peştele congelat (macrou, hering, cod) pe care nu îl 
produce, ci îl importă, piaţa românească apelează şi la importuri pentru specii care se produc în România (crap, 
păstrăv) adus mai ales  în stare vie din ţările vecine (Ungaria şi Bulgaria), la preţuri aflate mult sub costurile de 
producţie autohtone. 

România deţine 97.005 ha amenajate pentru piscicultură – piscicultura este ramura acvaculturii care se 
ocupă de creşterea peştilor, nu şi de creşterea altor organisme acvatice, ca raci, scoici, creveţi, plante acvatice – 
(bazine, eleşteie, iazuri, lacuri de acumulare) înregistrate în Registrul Unităţilor de Acvacultură şi încă circa 40.000 
neînregistrate.  

Totalul suprafeţei amenajate pentru piscicultură, în zona continentală, la nivelul UE28 este de circa 
400.000ha. Specificul activităţii de piscicultură al României este similar cu cel al altor ţări din Europa Centrală şi de 
Est (Ungaria, Polonia, Cehia, Germania) şi anume creşterea crapului în policultură cu alte specii de apă dulce care 
valorifică potenţialul trofic al apelor din amenajările piscicole, utilizând toate nişele trofice disponibile (de la alge la 
vegetaţia macrofită şi până la răpitori care asigură un echilibru sanitar al efectivelor piscicole).  

Specificul acestui tip de piscicultură practicat în România este constituit de faptul că speciile tradiţionale au 
cel mai lung ciclu de producţie din zootehnie (3 – 4 ani) şi că producerea acestora se face în regim semi-extensiv sau 
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semi-intensiv cu utilizarea resurselor locale, atât în ceea ce priveşte materiile prime, cât şi forţa de muncă din spaţiul 
rural.  

După integrarea României în Uniunea Europeană, deoarece specificul UE îl constituia activitatea de pescuit 
comercial în mările şi oceanele lumii, activitatea de piscicultură a fost dislocată de la agricultură, unde îi este locul 
firesc şi subsumată activităţilor maritime şi  de pescuit. În acest mod, toate programele de subvenţionare şi de 
investiţii de care a beneficiat sectorul agricol, au ocolit sistematic piscicultura, mai ales din cauza asocierii 
pisciculturii, care e o activitate care îmbină activităţile agricole cu zootehnia, cu pescuitul care nu poate fi 
subvenţionat deoarece extrage resurse naturale din mediul înconjurător. În acest mod, peştele a devenit singurul 
produs agricol care nu a primit subvenţie niciodată. 

În aceste condiții, avem, nevoie urgent de politici structurale pentru relansarea pisciculturii și acvaculturii în 
România.  

 
Deputat 

Ică Florică Calotă 
 

*** 
 


