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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 4 – 8 iunie 2018) 

 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 4 iunie 
 
Plenul Camerei Deputaților a dezbătut, luni, 4 iunie, moțiunea simplă inițiată de 67 deputați ai PNL, intitulată 

“Harababura fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii tăi de pensie”. Punctul de vedere al Executivului a fost susținut de domnul 
Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. 

La dezbateri au luat cuvântul deputații: Lucian Ovidiu Heiuș, Dan Vâlceanu, Bogdan Iulian Huțucă, Mihăiță Adrian 
Todoran și Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL), Constantin Marius Budăi (Grupul parlamentar al PSD), Gavril 
Claudiu Năsui (Grupul parlamentar al USR), Erdely Doloczi Istvan (Grupul parlamentar al UDMR) și Varujan Vosganian 
(Grupul parlamentar al ALDE). 

Votul asupra moțiunii simple se va exprima în ședința plenară de miercuri, 6 iunie. 
 În plenul Camerei Deputaților s-a anunțat că domnul Nicolae Bănicioiu (Grupul parlamentar al PSD) a devenit, prin 
demisie, deputat neafiliat, iar Mihai Doru Oprișcan și Ioan Tabugan (deputați neafiliați) au devenit membrii ai Grupului 
parlamentar al ALDE. 
 

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților, 
 

Sesiunea  februarie – iunie 2018* 
(Situaţia cuprinde datele la 8 iunie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1129 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2017 762 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 367 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 141 

190 

– votate  188 

             din care: - înaintate la Senat      35 

                            - în procedura de promulgare 54 

                            - promulgate* 66 

                            - respinse definitiv 33 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 964 

a) pe ordinea de zi 362 

b) la comisii  573 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

11 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 7 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 7 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
  

    Cele 188 iniţiative legislative votate privesc: 
                                     78 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
       40  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         29  proiecte de legi  
                                  110 propuneri legislative 
          

    * În anul 2018 au fost promulgate 125 de legi, 59 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 66 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 4 şi miercuri, 6 iunie 2018 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

339 

        din care: - în dezbatere 

 

335 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          4  

4 

   - votate 
 

4 

                           - la promulgare 
 

3 

                           - respinse definitive 
 

1 

 
 
 
 
       ▪ Cele  4 de iniţiative legislative votate privesc: 
                     4 propuneri legislative 
rivesc: 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  4 – 8 iunie 2018 

 
 
 

 

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

1.  PL-x 346/2018 - Lege pentru modificarea  și completarea  Legii nr.     134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum și pentru  modificarea  și completarea altor acte normative 
 

2.  PL-x 236/2018 - Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi 
pentru modificarea unor acte normative  
 

3.  PL-x 553/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 
 

 II. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

1. PL-x 469/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru 
modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2018 
 

(situaţie la data de 11 iunie 2018) 
 

În mai  2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2018, care  cuprinde 125 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 76 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 

Stadiul proiectelor de 
legi 

Senat 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
4 
 

4 

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

0 
0 
0 

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

1  
0 

 2 
1 

Camera 
Deputaţilor:  

58 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

18 
30 

0 

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

0 
0 
6 
4 

Procedură 
comună: 

 14 

Total: 62 4  
 

48 
 

 

14 

 76 4 76 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima  sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1111  iiuunniiee    22001188))  
 

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 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-52) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, în sensul 
luării unor măsuri referitoare la asigurarea finanţării 
Autorităţii Competente de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră 
în anul 2017, la funcţionarea în cadrul acestei 
autorităţi a unui consiliu de administraţie, precum şi 
la salarizarea personalului 

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD -  OZ Plen 
IND și MED 
 

Raport depus 
pe 06.03.2018 
(66/R/2018) 

2 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul gestionării 
financiare a fondurilor europene. (poz. I-b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul gestionării financiare a fondurilor 
europene, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce 
revin României în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 22.03.2018 
(106/R/2018) 

3 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, 
spălare şi prelucrare primară a lânii în zona 
montană.(poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană, al cărui 
scop este facilitarea accesului la finanţare a 
investiţiilor pentru înfiinţarea acestor centre. 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(170/R/2018) 

4 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană. 
(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în 
zona montană, al cărui scop este facilitarea accesului 
la finanţare a investiţiilor din zona montană. 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(171/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. 
(poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea stânelor montane, pentru perioada 2018-
2020, care să beneficieze de o politică specifică 
distinctă, definită conform principiilor dezvoltării 
durabile, şi care să vizeze reducerea dezechilibrului 
între zonele mai favorizate şi cele montane, în valoare 
totală de 7 milioane de euro, care se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 
 

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(172/R/2018) 

6 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-35) 
- 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 - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
 

Raport depus 
pe 19.04.2018 
(587/Rs/2018) 

7 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului.  
(poz. I-b-7)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în 
sensul acordării bursei de rezidenţiat, ca urmare a 
faptului că această prevedere a fost abrogată prin 
Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN și SĂN  
 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(201/R/2018) 

8 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. 
(poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Anexei la Legea nr.339/2005, în sensul 
introducerii unor noi substanţe stupefiante şi 
psihotrope, ca urmare a completării Tabelelor 
Convenţiei Naţiunilor Unite asupra substanţelor 
stupefiante din 1961 şi cele asupra substanţelor 
psihotrope din 1971 de către Comisia pentru 
stupefiante a ONU. 

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(61/Rs/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industria alimentară. (poz. I-b-17)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului pentru stimularea angajării 
tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi 
industrie alimentară, derulat pe perioada 2017-2020, 
prin acordarea unor facilităţi fiscale, atât pentru 
angajator cât şi pentru angajat. 

S -  Adoptat pe 
11.12.2017 
CD -  OZ Plen 
MUN şi AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 26.04.2018 
(206/R/2018) 

10 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în 
staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes 
naţional. (poz. I-b-33)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea, pentru proprietarii structurilor de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare situate în stațiuni 
turistice, a obligației de realizare a lucrărilor de 
reabilitare ambiental-arhitecturală a construcțiilor, 
precum și de amenajare a terenului aferent acestor 
imobile. 

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 
 

Raport depus 
pe 03.05.2018 
(208/R/2018) 

11 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine 
ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional.  
(poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.509/2006, în 
sensul modificării sursei de finanţare, precum şi al 
stabilirii unor reguli privind acordarea acestui 
aliment. 

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și ÎNV 
  
 

Raport depus 
pe 14.05.2018 
(233/R/2018) 

12 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
încurajare a investiţiilor din zona montană. 
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor 
din zona montană, pentru perioada 2018- 2020, în 
vederea facilitării accesului la finanţare pentru 
producătorii şi crescătorii de animale din zona 
montană, în valoare totală de 1 miliard de euro, care 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(238/R/2018) 

13 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Progarmului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi 
prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi 
plantelor medicinale în zona montană. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor 
medicinale în zona montană, al cărui scop este 
facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor din 
zona montană. 

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(239/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.58/1998, în vederea creşterii calităţii serviciilor 
turistice, prin introducerea conceptelor de destinaţie 
turistică, Organizaţie de Management al Destinaţiei 
şi Centru de Informare şi Promovare Turistică. 

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD -  OZ Plen 
IND  
 

Raport depus 
pe 17.05.2018 
(255/R/2018) 

15 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie. (poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.217/2003, vizând 
definirea/redefinirea conceptelor de „violenţă 
domestică”, „violenţă împotriva femeilor”, „victimă” 
şi completarea definiţiilor aferente formelor de 
violenţă domestică. 

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  OZ Plen 
JUR și EGAL 
  
 
 

Raport depus 
pe 22.05.2018 
(259/R/2018) 

16 

PLx 
209/2016 

 
L 

42/2016 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, judeţean şi local. (poz. I-b-50) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea operaţiunilor de restituire de către 
expropriatori a imobilelor către proprietari, ca 
urmare a modificării sau definitivării proiectului 
tehnic de execuţie şi, implicit, a renunţării la unele 
imobile expropriate. 

S -  Adoptat pe 
11.04.2018 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și JUR  
  
 

Raport depus 
pe 24.05.2018 
(275/R/2018) 

17 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6) 
- 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 -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
  
 

Raport depus 
pe 31.05.2018 
(303/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

18 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul 
instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor 
dezavantajaţi. (poz. I-b-16) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Acordarea priorităţii la angajare tinerilor 
dezavantajaţi, în sensul stabilirii unui procent de 5% 
din posturile existente şi bugetate, specifice 
personalului contractual, raportat la numărul total de 
angajaţi cu contract individual de muncă. 

S -  Adoptat pe 
05.03.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN 
 

Raport depus 
pe 05.06.2018 
(305/R/2018) 

19 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-4) 
- 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 

20 

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-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007, în 
sensul armonizării dispozițiilor legale incidente cu 
situaţia actuală existentă în comunităţile româneşti şi 
a corelării prevederilor din această lege cu 
dispoziţiile 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 -  Adoptată pe 
11.10.2017 
CD -  BUG şi 
CROMANII   
pt. raport comun 
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

21 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, 
program multianual de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul creşterii bivoliţelor, pentru 
fermierii care desfăşoară activităţi de creştere şi 
reproducţie a bivoliţelor, prin investiţii pentru 
realizarea de locuri noi de cazare în ferme noi sau în 
ferme aflate în activitate, precum şi de stimulare a 
asocierii în cooperative. 
 

S - Adoptat pe 
14.03.2018 
CD - BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

22 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi 
acvaculturii.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a producătorilor 
din sectorul pescuitului şi acvaculturii, prin 
instituirea, în acest sens, a unei scheme de ajutor de 
stat. 

S - Adoptat pe 
20.03.2018 
CD - BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 

 
 
 
TDR: 
19.04.2018 

23 

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-
36) 
- 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 

24 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 
Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore. (poz. I-b-53) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca 
Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră 
să fie condusă de un preşedinte cu rang de secretar 
de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar 
de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pe o 
perioadă de 5 ani. 

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt. raport comun 
 

TDR: 
09.11.2017 

25 

Plx 
588/2017 

 
L 

542/2017 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia.  
(poz. I-b-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reorganizarea Ministerului Agriculturii și dezvoltării 
rurale și a unor structuri din subordinea acestuia, 
„prin înființarea, la nivelul fiecărui județ și al 
Municipiului București, a unor instituții publice cu 
atribuții complexe, care să asigure practicarea unei 
agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a tuturor 
zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe 
termen lung, denumite Direcții generale pentru 
Agricultură Județene și a Municipiului București”. 
 

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
06.02.2018 
 



 

Nr. 
crt 

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

26 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă. 
(poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului multianual de susţinere a 
activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele 
Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă, prin 
investiţii, pentru realizarea de ferme noi/adăposturi 
noi pentru animale de reproducţie, inclusiv pentru 
prima populare, precum şi pentru stimularea asocierii 
în cooperative, denumit „Programul de susţinere a 
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă”. Demersul 
legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul privind 
acordarea ajutoarelor de stat, în vederea 
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi 
sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca 
obiectiv implementarea Programului de susţinere a 
crescătorilor de taurine din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă. 
 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

27 

Plx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

Proiect de Lege privind Legea muntelui. 
 (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea modalităţilor de protecţie şi 
dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei 
montane prin punerea în valoare a resurselor 
naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, 
stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii 
culturale, creşterea puterii economice la nivel local şi 
naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic 
şi protecţiei mediului natural. 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI și 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

28 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din 
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
18.04.2018 
CD -  AGRI și 
MUN 
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
17.05.2018 
 



 

Nr. 
crt 

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

29 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.  
(poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 
cu modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  AGRI și JUR
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
12.06.2018 
 

30 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-54) 
- 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 
 

 
31 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea, organizare şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor, 
propunând la abrogare Legea nr. 230/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 
Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007. 

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

 
 
TDR: 
07.12.2017 
 

32 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. (poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, 
intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor 
măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării 
procedurilor administrative din acest domeniu. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data de 
19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
 

 



 

Nr. 
crt 

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

33 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte 
juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei 
mediului.  
(poz. I-b-44) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  MED și 
JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
10.12.2015 

34 

PLx 
334/2018 

 
L 

189/2018 

Proiect de lege privind limitarea emisiilor în aer a 
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de 
ardere. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislația națională a prevederilor 
Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 25 noiembrie 2015. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  MED  
pt. raport 

TDR: 
07.06.2018 

35 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

Proiect de Lege privind intershipul. (poz. I-b-12) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de 
internship pentru persoanele care au împlinit vâsta de 
16 ani, în special, în scopul dezvoltării aptitudinilor 
profesionale în îndeplinirea atribuțiilor și 
responsabilităților din domeniul în care se 
organizează programul de internship al dobândirii de 
experiență profesională și al facilitării tranziției de la 
sistemul de educație către piața muncii. 

S -  Adoptat pe 
19.12.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
20.02.2018 

36 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de 
muncă. (poz. I-b-13) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor specifice acestuia, precum 
şi a incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de 
protecţie aplicabile funcţiei publice specifice de 
inspector de muncă. 

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
05.04.2018 

37 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi. (poz. I-b-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.202/2002, în 
scopul reglementării regimului general al ocupaţiei 
de expert în egalitate de şanse şi de tehnician în 
egalitatea de şanse, precum şi a atribuţiilor acestuia 
în cadrul entităţilor publice şi private. 

S -  Adoptat pe 
28.03.2018 
CD -  MUN și 
EGAL 
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
25.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-9) 
- 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 -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

39 

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-41) 
- 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, vizând 
modificarea definiţiilor activităţilor de cercetare-
dezvoltare conform celor uzitate în plan european şi 
internaţional, posibilitatea accesării finanţării de 
către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de 
evaluare a institutelor de cercetare-dezvoltare, 
introducerea unui mecanism de finanţare pe trei 
nivele. 

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

TDR: 
10.02.2012 
 

40 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită 
în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare. (poz. I-b-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 

41 

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-42) 
- 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 



 

Nr. 
crt 

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

42 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Are ca obiect de reglementare, pe de o parte, 
modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă 
parte, completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
11.09.2014 

43 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând 
republicarea actelor normative. (poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.70 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României, 
republicată, în sensul schimbării radicale a 
procedurii de republicare a actelor normative în 
Monitorului Oficial al României, Partea I, ca măsură 
destinată a asigura accesibilitatea și previzibilitatea 
normelor juridice. 
 

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

44 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. 
(poz. I-b-47) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în scopul completării transpunerii în 
legislaţia internă a Directivei 2011/92/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 
2004/68/JAI a Consiliului , precum şi a Directivei 
2012/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale. 
 

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 

45 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală, precum şi a altor acte normative, 
în scopul punerii de acord a dispoziţiilor acestora cu 
unele decizii ale Curţii Constituţionale prin care au 
fost admise excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

46 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 
privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 
Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 
Confederaţiei Elveţiene. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2005, în sensul, printre altele, al 
stabilirii în mod clar a cazurilor în care organele 
poliţiei de frontieră nu permit intrarea pe teritoriul 
României a cetăţenilor Uniunii Europene sau a 
membrilor de familie, al modificării şi completării 
art.12 şi 21 din ordonanţa de urgenţă astfel încât să 
fie tratată în mod corespunzător atât situaţia 
cetăţenilor UE a căror rezidenţă pe teritoriul 
României este necesară pentru realizarea unui 
obiectiv aflat în competenţa Parlamentului, 
Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau unei 
autorităţi publice centrale de specialitate, cât şi 
situaţia membrilor familiilor acestora, al modificării 
art.15 alin.(1) ca urmare a apariţiei în practică a 
unor situaţii în care, din motive obiective, certificatele 
de înregistare nu au putut fi emise în ziua depunerii 
cererilor. 
 

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 
CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
05.06.2018 

47 

PLx 
361/2018 

 
L 

318/2018 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe. (poz. II-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la 
încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018 şi 
până la data de 31 august 2018. 

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
12.06.2018 

48 

PLx 
537/2017 

 
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-b-48) 
- 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 -  Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  Comisia  
spec.com.a CD și 
S pt. sist., unif. și 
asig. stab. legisl. 
în dom. justiției 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.12.2017 

  
                                      
  



 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 
L 

348/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul străinilor. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - ÎNV și MUN 
CD -   

TDR: 27.06.2018 

2 
B 

171/2018 

Propunere legislativă privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind 
libera circulaţie a acestor date.  
(poz. I-a-5) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
CD -   

 

3 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-b-18)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- 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 -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -  ÎNV 
Pt. raport 
 
 

TDR: 23.05.2018 

4 

PLx 
86/2018 

 
L 

1/2018 

Legea manualului şcolar. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Regimul manualului școlar de bază în 
învățământul preuniversitar. 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 
S  -  Adoptată pe 
22.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
31.05.2018 
Sesizare de 
neconstituționalit
ate (04.06.2018) 

5 
L 

142/2018 

Proiect de lege pentu modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 09.05.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

6 
L 

244/2018 

Proiect de lege privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de 
terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru 
prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 07.06.2018 

7 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.  
(poz. I-b-3) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Asigurarea competenţelor şi sarcinilor de 
monitorizare şi control ale Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal în acord cu 
prevederile art.55-59 din Regulamentul (UE) 
2016/679. 

CD -  Adoptată pe 
25.04.2018 
S -  Adoptată pe 
22.05.2018 

La promulgare 
din data de 
31.05.2018 

8 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

Modificarea şi completarea Legii nr.248/2005, 
în scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ în 
materie. 

S  - Adoptată pe 
11.04.2018 
CD - Adoptată pe 
23.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
31.05.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

9 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind personalul navigant. (poz. I-b-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2015/1794 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 
octombrie 2015 de modificare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/3 8/CE şi 2002/14/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, 
precum şi a Directivelor 98/59/CE şi 
2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte 
navigatorii, urmărind eliminarea unor 
prevederi din legislaţia internă care exclud 
anumite categorii de navigatori din domeniul 
lor aplicare, termenul final de transpunere 
fiind 10 octombrie 2017. 

S  - Adoptat pe 
20.11.2017 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
  
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 

10 

Plx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea 
alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a 
activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru 
modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din 
Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenarabile, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.158/2016.  
(poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea legislațieidin 
domeniul îmbunătățirilor funciare, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prevăzute în 
Programul Național de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigații, pentru 
perioada 2016-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  Adoptată pe 
16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
29.05.2018 

11 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

Lege privind pieţele de instrumente financiare. (poz. I-a-
9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal privind piețele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

12 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. (poz. I-a-
7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilește cadrul juridic și instituțional, 
măsurile și mecanismelenecesare în vederea 
asugurării unui nivelcomun ridicat de 
securitatea rețelelor și sistemelor informatice 
și a stimulării cooperării în domeniu. 

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 
CD -  Adoptată pe 
16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 

13 

PLx 
236/2018 

 
L 

506/2017 

Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare 
şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte 
normative.  
(poz. I-b-38)  
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii - S.A. (FSDI), precum şi modificarea 
unor acte normative. FSDI este persoană 
juridică română, organizată ca societate pe 
acţiuni, având ca acţionar unic statul român, 
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. 
Capitalul social al FSDI subscris integral la 
data constituirii este format din aport în natură 
reprezentat de pachete de acţiuni la diverse 
companii, precum şi din aport în numerar în 
valoare de 1.850.000.000 lei. 

S - Adoptată pe 
18.04.2018 
CD - Adoptată pe 
06.06.2018 

 

14 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 
 

Legea nr. 
109/2018 

15 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 
domeniul sănătăţii.  
(poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea 
cadrului legal în vederea asigurării, pentru 
personalul încadrat în unităţile sanitare 
publice, inclusiv cele care au ca asociat unic 
unităţile administrativ-teritoriale, aflate în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate, pentru semestrul II al anului 2017, a 
influenţelor financiare determinate de 
creşterile salariale, din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
de la o poziţie distinctă. 

S - Adoptată pe 
17.10.2017 
CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
113/2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

16 

PLx 
434/2017 

 
L 

237/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern şi pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea 
nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public intern. (poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern, în vederea armonizării acesteia 
cu prevederile actului normativ de bază - 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale. 

S - Adoptată pe 
31.10.2017 
CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
115/2018 

17 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de 
cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă 
parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles. (poz. 
I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 
S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

Legea nr. 
119/2018 

18 

Plx 
36/2018 

 
L 

500/2017 
 

Lege privind participarea României la majorarea de 
capital a Băncii Internaţionale de Investiţii. (poz. I-b-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Majorarea capitalului deţinut de România, în 
calitate de membru la Banca Internaţională de 
Investiţii, cu suma de 4.000.000 euro ca 
urmare a deciziei Consiliului de administraţie 
al Băncii Internaţionale de Investiţii de 
creştere a capitalului subscris vărsat la bancă, 
cu 100.000.000 euro, în limita capitalului 
subscris şi nevărsat al statelor membre. 

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată pe 
09.05.2018 
 

Legea nr. 
124/2018 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 
 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual 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 2011. 
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

 

Raport depus pe 
data de 04.04.2016; 
urmează să intre pe 
OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 

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-5) 
- 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 
 

6 

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-6) 
- 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  
 
 

7 

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-7) 
- 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 

8 

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-8) 
- 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  
 
 

9 

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-9) 
- 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  
 
 

10 

 
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-10) 
- 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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

11 

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-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al 
bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare 
aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane 
lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane 
lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 
au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 
milioane lei sub prevederile bugetare aprobate). 
Cheltuielile bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei 
sub creditele bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

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-12) 
- 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 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
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 2016. 
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  08 iunie 2018 ) 

 
 

I.  În perioada   4  –  8 iunie 2018  

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 31 rapoarte.  
  Comisiile permanente au depus 38 avize. 

Cele 31 rapoarte depuse sunt: 
 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

18 
13   

 
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:                     

9 
1  

20 
1  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 522 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 57 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  30  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2018.  
                                                                                                                                                                                  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

   Comisiile parlamentare au întocmit  1171  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 330 

 rapoarte suplimentare 115 30 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 18            

TOTAL     818 378 

 
 

 
 



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  4 - 8 iunie 2018 
 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx236/18 
Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi 
Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative. 

181 
parlam, 

adoptat de 
Senat 

05.06.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(314/R din 05.06.2018) 

2 PLx271/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei 
euro. -raport comun cu comisia ptr. buget 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
15.05.18 

Raport de adoptare 
(321/R din 07.06.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 215/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.12/2018 pentru modificarea 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. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(306/R din 05.06.2018) 

2 PLx370/14/14 

Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.  
-reexaminare ca urmare a solicitării Președintelui României 
-raport comun cu comisia juridică 

35 parlam, 
adoptat de 

Senat 
07.06.17 

Raport de respingere 
(307/R din 05.06.2018) 

3 Plx225/18 
Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul 
Fiscal. 

24 parlam, 
respinsă de 

Senat 
05.06.17 

Raport de respingere 
(319/R din 07.06.2018) 



4 Plx226/18 
Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul 
Fiscal. 

24 parlam, 
respinsă de 

Senat 
05.06.17 

Raport de respingere 
(320/R din 07.06.2018) 

5 PLx271/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei 
euro. -raport comun cu comisia economică 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.06.18 

Raport de adoptare 
(321/R din 07.06.2018) 

6 Plx44/18 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001. -raport comun cu comisia ptr. adm. publică 

48 parlam. 05.06.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(322/R din 07.06.2018) 

7 Plx136/18 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare. -raport comun cu comisia ptr. adm. publică 

20 parlam. 
PNL, 

respinsă de 
Senat 

05.06.17 
Raport de respingere 

(323/R din 07.06.2018) 

8 PLx214/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale. -raport comun cu comisia ptr. adm. publică 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(324/R din 07.06.2018) 

9 Plx265/18 
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale. 
-raport comun cu comisia ptr. adm. publică 

13 senatori 
PNL, 

respinsă de 
Senat 

05.06.17 
Raport de respingere 

(326/R din 07.06.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx283/18 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării 
cu energie electrică. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
30.05.18 

Raport de adoptare 
(315/R din 06.06.2018) 

2 PLx284/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 
-raport comun cu comisia ptr. agricultură 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(316/R din 05.06.2018) 

 
 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx284/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 
-raport comun cu comisia ptr. industrii 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
23.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(316/R din 05.06.2018) 

2 Plx211/11 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996. -raport comun cu comisia ptr. mediu 

12 
deputați, 

adoptat de 
Senat 

23.05.18 Raport de respingere 
(518/RS1 din 06.06.2018) 

3 PLx55/18 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.  
-raport comun cu comisia ptr. mediu 

1 deputat 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

05.06.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(327/R din 07.06.2018) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx574/17 
Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a 
României. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
31.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(303/R din 31.05.2018) 

2 Plx44/18 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001. -raport comun cu comisia ptr. buget 

48 parlam. 08.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(322/R din 07.06.2018) 

3 Plx136/18 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare. -raport comun cu comisia ptr. buget 

20 parlam. 
PNL, 

respinsă 
de Senat 

08.05.17 
Raport de respingere 

(323/R din 07.06.2018) 

4 PLx214/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale. -raport comun cu comisia ptr. buget 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
08.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(324/R din 07.06.2018) 



5 Plx247/18 
Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de 
Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local. -raport comun cu comisia ptr. sănătate 

16 parlam. 
PMP, 

respinsă 
de Senat 

15.05.17 
Raport de respingere 

(325/R din 07.06.2018) 

6 Plx265/18 
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale. 
-raport comun cu comisia ptr. buget 

13 
senatori 

PNL, 
respinsă 
de Senat 

15.05.17 
Raport de respingere 

(326/R din 07.06.2018) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx273/18 
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

2 deputați 
PNL, 

respinsă 
de Senat 

23.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(313/R din 05.06.2018) 

2 Plx211/11 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996. -raport comun cu comisia ptr. agricultură 

12 
deputați, 

adoptat de 
Senat 

17.04.18 Raport de respingere 
(518/RS1 din 06.06.2018) 

3 PLx55/18 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.  
-raport comun cu comisia ptr. agricultură 

1 deputat 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

05.06.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(327/R din 07.06.2018) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx22/18 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat. 

16 parlam, 
respinsă 
de Senta 

23.05.18 
Raport de respingere 

(304/R din 05.06.2018) 

2 PLx102/18 
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 
publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
23.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(305/R din 05.06.2018) 



3 PLx124/18 Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă. 
Guvern, 

adoptat de 
Senat 

23.05.18 
06.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(329/R din 07.06.2018) 

4 PLx310/17 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul pensiilor de serviciu. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(622/RS din 07.06.2018) 

5 PLx159/18 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul asigurărilor sociale. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
06.06.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(330/R din 07.06.2018) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx246/18 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.  
-raport comun cu comisia ptr. apărare 

28 
deputați, 
respinsă 
de Senat 

05.06.18 
Raport de respingere 

(317/R din 06.06.2018) 

2 Plx247/18 
Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de 
Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local. -raport comun cu comisia ptr. adm. publică 

16 parlam. 
PMP, 

respinsă 
de Senat 

15.05.17 
Raport de respingere 

(325/R din 07.06.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx266/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
-raport comun cu comisia ptr. politică externă 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
30.05.18 

Raport de adoptare 
(318/R din 06.06.2018) 

 
 
 



 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx370/14/14 

Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.  
-reexaminare ca urmare a solicitării Președintelui României 
-raport comun cu comisia ptr. buget 

35 parlam, 
adoptat de 

Senat 
22.05.18 

Raport de respingere 
(307/R din 05.06.2018) 

2 Plx158/18 
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii. 

2 deputați 04.06.18 
Raport de adoptare 

(308/R din 05.06.2018) 

3 Plx196/18 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

39 parlam, 
respinsă 
de Senat 

04.06.18 
Raport de respingere 

(309/R din 05.06.2018) 

4 Plx197/18 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României. 

38 parlam, 
respinsă 
de Senat 

04.06.18 
Raport de respingere 

(310/R din 05.06.2018) 

5 Plx325/18 
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995. 

3 deputați, 
respinsă 
de Senat 

04.06.18 
Raport de respingere 

(311/R din 05.06.2018) 

6 Plx333/14 
Propunere legislativă pentru recunoaşterea delfinilor drept persoane 
non-umane. 

1 deputat 
neafiliați, 
respinsă 
de Senat 

04.06.18 Raport de respingere 
(577/RS din 05.06.2018) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx246/18 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.  
-raport comun cu comisia ptr. apărare 

28 
deputați, 
respinsă 
de Senat 

23.05.18 
Raport de respingere 

(317/R din 06.06.2018) 

 
 



 
XII. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx266/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi 
desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 
-raport comun cu comisia ptr. cultură 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
23.05.18 

Raport de adoptare 
(318/R din 06.06.2018) 

 
XIII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 Raportul de activitate al Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații(ANCOM) pe anul 2017. 
 05.06.18 

Raport de adoptare 
(18/RC din 05.06.2018) 

 
XIV. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative 

în domeniul justiţiei 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx346/18 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative 

182 
parlam, 

adoptat de 
Senat 

04.06.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(312/R din 05.06.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 Declarații politice 

Dacă majoritatea guvernamentală ar dori să facă ceva pentru viitoarele 
generații - ar trebui să pună în practică Masteratul Didactic 

 

De Ziua Învățătorului, dascălii nu au nevie de texte frumoase despre rolul breslei în societate. Pentru a trece de la 
cuvinte frumoase la fapte generoase, Guvernul trebuie să facă un un singur pas – să investească în viitorii profesori. Din 
păcate, PSD a respins de fiecare dată investiția în viitorii dascăli. 

De 6 ani de zile lupt pentru implementarea Masteratului Didactic. Este singurul program prin care putem atrage 
tinerii valoroși în rândul dascălilor. Investiția nu va afecta foarte mult bugetul de stat, însă va avea un randament foarte mare. 
Tinerii studenți vor primi o bursă pe timpul studiilor și a practicii de specialitate. Vor beneficia de mentori și de o perioadă de 
pregătire practică, bursa va fi echivalentă cu salariul unui profesor debutant. 

Doamnă prim-ministru, 
Domnilor miniștri și președinți de partide guvernamentale, sunteți la putere și aveți majoritate - dați o șansă tinerei 

generații prin investiții în profesori (tot ce trebuie să faceți este să puneți în aplicare prevederile Legii Educației din 2011) și 
după urați-le ”La Mulți Ani”! 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

România, țara europeană cu cel mai mare Exod ”al creierelor” 
Stimați colegi,  
România riscă să se transforme într-o țară în care vor mai rămâne doar bătrânii, pentru că generația adultă a plecat să 

muncească în afara granițelor țării. Cel mai recent raport Eurostat arată că 3,8% din populația cu segmentul de vârstă 20 – 64 
de ani, ”clasa muncitoare”, este rezidentă în altă țară decât cea de cetățenie. Cei mai mulți cetățeni europeni care lucrează în alt 
stat, decât cel de origine, sunt românii, respectiv 19,7% în comparație cu Germania – 1%. 

Tendința românilor apți de muncă de a părăsi țara a crescut în ultimul deceniu. Tendință confirmată de statisticile 
europene. Asta ne arată că intențiile noastre de a reforma statul nu au dat roade, iar majoritatea românilor apți de muncă decide 
să plece peste granițe. Aproximativ unul din cinci români, care au vârste cuprinse între 20 – 64 de ani, trăiește într-un alt stat al 
Uniunii Europene. Asistăm la un adevărat ”Exod al Creierelor”, dar și la un fenomen de ”pustiire”.  Analizând la rece aceste 
cifre cred că e momentul să ne asumăm contribuția pe care am avut-o la acest fenomen al migrației masive. Să ne asumăm 
neputința de care am dat dovadă și nu am ajunge la un consens pe problemele majore care ar trebui rezolvate pentru a le 
transmite cetățenilor că politicienii români sunt capabili să aibă viziune, să construiască un stat pentru toți românii.  

Drept urmare, stimați colegi încercările din ultimele zile de a acoperi adevăratele probleme cu altele mai puțin 
importante nu vor face nimic altceva decât să adâncească falia dintre clasa politică și România reală. Disperați că din cauza 
zgomotului nu mai pot să ducă o viață normală, cei mai mulți vor continua să părăsească țara.  

Așa că revin cu următorul apel: Să ne trezim până nu este prea târziu și să facem ce este corect pentru România, pentru 
români. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
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Declarație politică 
 

Greutatea ghiozdanelor elevilor reprezintă una dintre problemele cu care aceștia se confruntă zilnic și care le pune în 
pericol starea de sănătate. Totuși, chiar dacă în spațiul public apar mereu discuții privitoare la acest subiect, nu a fost luată 
nicio măsură concretă. Este evident că greutatea ghiozdanelor nu este adaptată capacităţii de efort fizic corespunzătoare vârstei 
copiilor şi tinerilor și crește riscul apariţiei deformărilor de coloană vertebrală. Pe termen lung, specialiștii susțin că se poate 
ajunge până la afectarea aparatului locomotor, a celui respirator și chiar a sistemului nervos. 

Potrivit unor studii realizate recent, greutatea ghiozdanului nu trebuie să fie mai mare de 8,2%-10% din greutatea 
corporală a copilului, însă din dorința ca elevii să fie pregătiți suplimentar și temeinic la toate materiile studiate la școală, 
aceștia sunt “încărcați” cu numeroase cărți, culegeri, caiete speciale pe care sunt obligați să le poarte în ghiozdane, ajungându-
se astfel la situația în care ghiozdanul unui elev din clasele primare are o greutate cuprinsă între 4 și 7 kg. Potrivit medicilor, 
greutatea maximă recomandată pentru un copil de 7-11 ani nu ar trebui să depășească 2,5 -3kg.  

Având în vedere toate aspectele subliniate mai sus, am propus amendarea legislației, mai exact a Legii Educației 
Naționale, astfel încât greutatea manualelor și materialelor didactice transportate zilnic la școală de un elev să nu depășească 
10% din greutatea sa corporală. În acest sens, în unele state europene și în SUA s-au găsit soluții pentru ca greutatea 
conținutului ghiozdanelor să nu pună în pericol dezvoltarea elevilor. Pe acest model, proiectul de lege pe care l-am depus 
prevede ca școlile să pună la dispoziția elevilor spații speciale pentru depozitarea manualelor și a rechizitelor, dar nu numai. 
De altfel, aceasta este o soluție implementată în din ce în ce mai multe școli din România, fără costuri semnificative dar, din 
păcate, acest lucru este departe de a deveni un fenomen extins. În forma pe care o propun, legea nu atinge pregătirea 
suplimentară a elevilor care se realizează de cele mai multe ori prin culegeri și materiale suplimentare, ci propune doar o mai 
bună organizare a școlilor, fără costuri suplimentare semnificative.  

În acest context, îi rog pe parlamentarii din toate partidele, indiferent de culoare politică, să susțină adoptarea acestui 
proiect de lege, având în vedere bunăstarea și sănătatea copiilor noștri. 

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ovidiu Alexandru Raețchi 
*** 

 

Un grav atentat la siguranţa naţională! 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,  
 Fără îndoială, atacul concertat al coaliţiei de la guvernare asupra Pilonului II de pensii reprezintă un grav atentat la 

siguranţa naţională, iar Consiliul Suprem de Apărare a Ţării trebuie să se sesizeze în acest sens. 
 Securitatea financiară a milioaner de români care aveau sub 35 de ani în urmă cu un deceniu este grav ameninţată atât 

prin diminuarea succesivă a contribuţiilor acestora la fondurile de pensii private obligatorii cât şi prin declararea ca facultativă 
a plăţii acestor contribuţii. 

 Prin acţiunile lor iresponsabile, actualii guvernanţii demonstrează că nu îi interesează cine va asigura acestei generaţii, 
dacă nu un venit decent, măcar unul la limita subzistenţei, peste 20 de ani când îşi vor fi îndeplinit stagiul complet de cotizare 
şi îşi vor solicita dreptul constituţional la pensie. Un calcul matematic simplu arată că, la un salariu mediu brut în România, în 
prezent estimat la circa 3300 lei, contribuţia de 21,25% virată la Pilonul I de pensii se ridică la aproximativ 700 lei lunar. 

 Această sumă, însă, se redistribuie în secunda doi pentru onorarea pensiilor aflate în prezent în plată, deci nu se 
capitalizează, nu se acumulează şi nu se înmulţeşte în beneficiul ulterior al contribuabilului.   

 În aceste condiţii, despre ce randament superior al Pilonului I faţă de Pilonul II vorbeşte ministrul de finanţe atunci 
când propovăduieşte facultativitatea contribuţiei la acest fond privat de pensii? 

 În momentul de faţă, contribuţia la Pilonul II reprezintă 3,75% din salariul brut, deşi ar fi trebuit să atingă deja 6%. 
Chiar şi cu această contribuţie diminuată, în contul beneficiarului tot se mai acumulează 124 lei lunar, ceea ce reprezintă 
aproape 1500 lei anual, respectiv peste 52.000 lei după un stagiu de cotizare de 35 de ani.  

 Dacă la această sumă adăugăm şi randamentul investiţional al Pilonului II de pensii, care în cei 10 ani de la înfiinţare 
aproape că a ajuns la 20%, vom constata că, la final, după încă două decenii de plată a contribuţiilor, acest fond aproape că se 
va dubla.  
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 Ajungem, deci, la concluzia că guvernul PSD-ALDE confiscă fiecărui cetăţean român, care în prezent are 45 de ani, 
dreptul de a se bucura, la pensie, de un aport suplimentar de circa 100.000 lei, adică peste 20.000 euro, cât ar reprezenta suma 
medie consolidată în minimum 30 de ani de contribuţie la Pilonul II. Conform cifrelor diseminate în prezent, în România sunt 
circa 7 milioane de participanţi la fondurile de pensii private Pilon II, iar suma acumulată în conturile lor a atins 43 de miliarde 
de lei, din care câştigul total din investiţii reprezintă peste 7 miliarde de lei. Desfiinţarea Pilonului II va lăsa peste 80% dintre 
salariaţii actuali fără nicio formă de economisire la bătrâneţe, atâta vreme cât instituirea unui regim facultativ de contribuţie la 
un pilon de pensii private s-a dovedit deja ineficientă, dacă avem în vedere cei sub 10% dintre angajaţi, circa 400.000 de 
contribuabili, care participă în prezent la Pilonul III, opţional prin definiţie. Guvernul trebuie să înţeleagă că Pilonul II nu este 
concurent Pilonului I, ci complementar, acest sistem funcţionând cu succes în alte state unde a fost  aplicat tocmai pentru a 
compensa scăderea capacităţii statului de a onora plata unor pensii decente. 

 Marele avantaj al acestei forme de economisire este atât posibilitatea de multiplicare pe termen lung, prin plasamentele 
efectuate de administratorii privaţi ai fondului, cât şi posibilitatea transmiterii capitalului acumulat prin succesiune, către 
moştenitori, ceea ce nu se întâmplă în cazul Pilonului I. 

 Acestea, dar nu numai, sunt motivele pentru care ministrul Finanţelor Publice trebuie să plece 
 Vă mulţumesc!  

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Educația “a fost pusă” în mentenanță cu o săptămână înainte de cele mai importante 
examene din preuniversitar 

 
Pe 11 iunie, va fi primul examen din cadrul evaluarii naționale, însă site-ul www.edu.ro este în mentenanță chiar 

înainte de cele mai importante examene din preuniversitar. Prioritatea guvernului și a PSD este organizarea unui miting pe 9 
iunie pe subiecte inexistente.  

Peste mai puțin de o săptămână, absolvenții de clasa a VIII-a încep examenele Evaluării Naționale. Toate documentele 
și informațiile oficiale emise de Ministerul Educației sunt postate pe acest site. Părinții și elevii sunt afectați în mod direct de 
lipsa măsurilor și incompetența guvernanților PSD.  

Solicit guvernului dar și domnului Valentin POPA, Ministrul Educaţiei Naţionale, urgentarea rezolvării acestei situații 
pentru ca elevii, părinții și orice altă persoană interesată să aibă acces la informațiile necesare și atât de importante în această 
perioadă.  

Educația nu pare a fi una din prioritățile guvernului PSD în momentul de față. Prioritatea membrilor PSD este de a se 
organiza pentru mitigul de pe 9 iunie “împotriva abuzurilor”. Domnule Dragnea, românii s-au săturat de abuzurile 
incompetenților din PSD.  

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
 

Copii rămași singuri acasă! Exodul migrării continuă! 
Domnule preşedinte, 

 Stimaţi colegi, 
În contextul globalizării, al fenomenelor de mare amploare, dar şi al apartenenţei la Uniunea Europeană, România a 

trecut printr-o serie de schimbări, atât în plan economic cât şi social, iar unul dintre fenomenele care afectează puternic 
societatea noastră şi pe care îl supun atenţiei dumneavoastră, se referă la migraţia forţei de muncă în străinătate. România se 
află pe locul II la nivel mondial în ceea ce privește migrația, iar sub această guvernare se pare că numărul celor care vor pleca 
va crește în viitorul apropiat. 

Într-adevăr societatea românească a resimţit atât beneficiile emigrării cât şi dezavantajele, banii trimiși acasă de 
românii plecaţi la muncă au contribuit la reducerea sărăciei, dar familile în care unul sau ambii părinţi lucrează în altă ţară 
suferă în urma acestor schimbări. Statisticile nu sunt destul de clare în ceea ce priveşte numărul românilor plecaţi la muncă în 
străinătate. Cifrele vehiculate oscilează între 3 şi 4 milioane. Totuși,  în spatele cifrelor se ascund drame umane: copii care 
suferă ducând dorul părinţilor şi chiar se ajunge la sinucidere, familii care se destramă. Numărul real al copiilor rămași acasă 
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nu este cunoscut de nimeni, cifra oficială fiind de peste 200.000 copii rămași, dar drama acestora nu putem să o trăim. În foarte 
multe cazuri, prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii sunt afectaţi şi expuşi situaţiilor de vulnerabilitate, 
marginalizare. Părinţii şi autorităţile trebuie să-şi asume anumite responsabilităţi. Dar statul român se pare că nu face atât cât ar 
trebui! 

Stimați colegi, 
Plecarea părinţilor la muncă în străinătate reprezintă un fenomen social complex în dinamica funcţionalităţii familiei, 

copiii rămaşi singuri acasă sunt victime ale neglijării, devin vulnerabili la abuz,exploatare prin muncă şi alte situaţii de risc, cu 
consecinţe foarte grave pe termen scurt şi lung.  

Trebuie să privim realitatea cu ochii deschişi si să construim un set de servicii sociale  care pot oferi copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi consiliere specială, ajutor în procesul de învăţare, condiţii de petrecere a timpului liber, vizite la domiciliu. 
Dar acestea să nu fie doar pe hârtie, așezată prin sertarele unor instituții. 

Încet, încet România rămâne fără români. Depopularea României se accentuează, migrația masivă, dar și îmbătrânirea 
populației duc la dezechilibre majore. Sate întregi rămân doar cu batrâni ce au în grijă nepoți sau chiar sunt localităţi pe cale de 
dispariție. 

Guvernul României nu poate să înțeleagă sau se face că nu înțelege acest fenomen care afectează puternic atât 
societatea cât și economia țării. Prevederile legislative orientate asupra acestei problematici nu sunt suficiente pentru a acoperi 
complexitatea inerentă a unui astfel de fenomen. 

Faceți ceva și pentru cei peste 3 milioane de români din diasporă pentru a reveni în țara lor. Faceți ceva și pentru copiii 
rămași acasă. Ei sunt viitorul acestei țări.  

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
 

Mâncăm românește doar vara! 
Domnule preşedinte, 

 Stimaţi colegi, 
 Mâncăm românește doar vara. Vara, atunci când fructele și legumele autohtone se găsesc din belșug. Realitatea cruntă 
este că piața românească continuă să fie  sufocată de importuri, de legume și fructe pline de nitrați, mai ales în anotimpul rece. 
 Această este realitatea.  Statul român încurajează destul de puțin  produsele autohtone,  românii fiind  nevoiti în ultimii 
ani să consume preponderent produse din import, mai ieftine dar și cu o calitate îndoielnică. Pericolul există și nimeni nu face 
nimic. Produsele românești ar putea curând să dispară de pe tarabe, nemaigăsindu-și loc pe piața românească. Acapararea 
reţelelor interne de comercializare de către reţele ilicite, i-a pus pe producătorii români în imposibilitatea de a-şi valorifica 
produsele. De multe ori aceștia și-au aruncat la gunoi tone de legume și fructe. Sper din tot sufletul ca acest lucru să nu se mai 
întâmple, iar munca lor să numai fie în zadar. 

Acești speculanți continuă să facă legea în marile piețe din România. Mafia piețelor agroalimentare nu a făcut altceva 
decât să extermine producătorii locali și acest lucru se întâmplă de 28 de ani. Ei sunt obligați să își vând marfa la prețuri de 
nimic, nu în piețe așa cum ar fi normal ci în jurul acestora, la colț de stradă sau pe marginea drumurilor. Legea pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, a fost binevenită bine venită, dar nu  suficientă pentru   
producători români care nu vor altceva decât  să-și  valorifice produsele autohtone. 

Guvernul actual ar trebui să aloce cât mai mulți  bani pentru infrastructura rurală, pentru infrastructura fermelor, 
pentru sistemele de irigaţii, bani nerembursabili pentru împăduriri dar nu în ultimul rând să simplifice procedurile pentru 
accesarea fondurilor europene. 
Pentru orice țară membră a Uniunii Europene, siguranța alimentară este o componentă importantă a conceptului de siguranță 
alimentară. Insă la noi între teorie și practică este o diferență mare. Cei care suferă suntem noi toți, cei care consumăm produse 
aliemnate, fructe și legume otrivite. 

Îmi pare rău să constat faptul că Guvernul PSD-ALDE tratează cu nepăsare şi superficialitate această problemă cu 
efecte extrem de puternice asupra stării de sănătate a populaţiei şi care creează efecte extrem de păguboase, iar siguranța 
alimentară nu este tratată cu seriozitate. 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
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Declarație politică  
Stimați colegi, 

 Ieri, pe data de 5 iunie, am sărbătorit cu mic, cu mare Ziua Învățătorului și a fost un prilej pentru noi toți de 
conştientizare a importanţei rolului cadrelor didactice în societatea românească. Acestă zi poartă semnificația zilei de naștere a 
dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc (n. 5 iun. 1779-m. 17 sept. 1823) și dă posibilitatea 
Ministerului Educației și altor instituții abilitate ale statului să acorde premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor 
didactice. Ziua Învățătorului nu are rolul de a omagia doar munca acestora, ci trebuie să fie şi un prilej de reconştientizare a 
rolului pe care educaţia în sine îl are pentru orice stat. Din aceste motive, toţi factorii responsabili, şi, în primul rând, actualii 
guvernanţi trebuie să aloce domeniului educaţiei şase la sută din PIB, aşa cum este stabilit în Legea Educaţiei din 2011. 
Trebuie să facem toate demersurile pentru ca profesorii să fie plătiţi conform activităţii pe care o desfăşoară, la nivelul statelor 
membre ale Uniunii Europene. Strategia şi bugetul Educaţiei trebuie să fie în concordanţă cu un plan mai amplu de dezvoltare 
economică, de aceea aşteptăm în continuare de la guvernul PSD un plan concret de măsuri pentru reducerea abandonului 
şcolar, finanţarea programului “Şcoală după şcoală”, adecvarea învăţământului la cerinţele pieţei muncii, dezvoltarea 
învăţământului profesional.  
 Adoptarea acestor măsuri ar contribui şi la îmbunătăţirea statutului cadrelor didactice, lucru deosebit de important 
pentru creșterea calităţii în educaţie.  
 Cu toţii recunoaştem faptul că profesorii au un rol important în dezvoltarea societății şi că activitatea realizată de către 
aceştia trebuie apreciată în fiecare zi, nu doar o dată pe an. 
 Cadrele didactice au un rol vital în dezvoltarea performanţelor şi talentelor copiilor şi de ce nu, chiar în dezvoltarea 
României de mâine, de aceea această zi reprezentă un prilej potrivit de a transmite cele mai calde urări tuturor învățătorilor din 
țară.  
 Vă mulțumesc,         Deputat 

Șișcu George 
*** 

 

Verificarea provenienței banilor trimiși din străinătate în România nu trebuie să facă victime colaterale 
 

Stimați colegi, 
De la bun început trebuie să declar că sunt un politician care nu comentează acele decizii luate de Executivul românesc 

atunci când este vorba de respectarea directivelor europene. Suntem stat membru al Uniunii Europene, așadar trebuie să 
respectăm transpunerea acestor acte normative! 

România avea termen de transpunere din 20 mai 2015 până în 26 iunie 2017, adică până acum un an. Menționez că, în 
luna mai 2017, Oficiul Național de Combatere a Spălării Banilor a inițiat proiectul de lege necesar pentru transpunerea 
Directivei europene 2015/849 pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Mai trebuie să le amintesc 
colegilor din PSD sau ALDE că în 2015 și apoi din ianuarie 2017 până în prezent au fost la guvernare? Nu i-a oprit nimeni să 
transpună directiva, ba din contră, au avut tot sprijinul pe acest domeniu sensibil și totodată important pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. În niciun caz PNL nu s-a opus! Poate PSD și-a făcut anumite calcule... 
electorale: atât românii care muncesc în statele UE, cât și familiile lor din România, ar fi foarte afectați de o astfel de prevedere 
și anume a declarării sursei de proveniență a sumelor mai mari de 2000 Euro pe care îi trimit acasă. Nu vreau să cad în panta 
populismului ieftin, dar nici să minimalizez eforturile instituțiilor europene și naționale în lupta privind prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Așadar, consider că această transpunere trebuia să se facă după o 
dezbatere amplă, cel puțin și cu reprezentanții românilor aflați la muncă în statele UE, astfel încât toți să știe care vor fi 
măsurile care îi vor afecta când trimit bani către familiile lor. 

Ar fi fost necesare, în opinia mea, mai multe clarificări din partea factorilor de decizie din România pentru a nu se crea 
o stare de neliniște în rândul românilor de bună credință care, prin gestul lor de a trimite anumite sume de bani acasă, în 
România, nu fac altceva decât   să-și sprijine familiile.  

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Vasile Varga 

*** 
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Guvernul PSD prin Tudorel Toader atentează la independența Justiției! 
        
Scopul Guvernului PSD-ALDE este de a submina Justiția și de a subjuga prin metode staliniste, mai precis prin 

controlul total al instituțiilor! Dacă nu te conformezi ordinelor de partid, Liviu Dragnea îți trimite pe cap ANAF-ul, CNAIR-ul, 
ANRM-ul, ANRE-ul, ANCOM-ul ș.a.m.d pentru a te pune la punct! 

Sunt curios cum o să se răzbune pe cei 1059 de procurori și judecători care se împotrivesc măsurilor PSD-iste! Aceste 
decizii duc la anihilarea Justiției! Cum se poate ca o majoritate de experți în drept să îți atragă atenția că nu faci bine ceea ce 
faci și tu, ministru al Justiției, nici măcar să nu îți pese?! Este inadmisibil așa ceva!  

Stimaţi guvernanți și parlamentari ai majorității, judecătorii și procurorii știu exact pentru ce protestează, iar atitudinea 
lor legitimează în mod clar protestele din stradă.  

Cetățenii României își doresc să trăiască într-o lume mai justă, pe cât posibil mai dreaptă! Chiar vreți ca lumea noastră 
să arate ca o junglă în care să ne războim reciproc?! Sunt multe lucruri pe care oamenii le tolerează în relațiile dintre ei, însă 
nedreptatea este cel mai puțin tolerată! Trebuie să înțelegeți că în căutarea dreptății, oamenii au provocat războaie și revoluții, 
iar cu gândul la dreptate și-au dat de foarte multe ori viața. Au trecut 28 de ani de la revoluție și observ că mare lucru nu s-a 
schimbat în societatea românească!  

În lipsa legii, libertatea își pierde conținutul, devenind haos și dezorganizare. De aceea, combaterea corupției este atât 
de importantă! Numai legea și respectarea legii ne pun într-o situație de șanse egale! Se pleacă din România pentru că mulți 
caută țări mai drepte, mai juste. Asta au declarat mii de doctori, asistente şi alte categorii profesionale motivând că una dintre 
cauzele pentru care nu s-ar întoarce acasă este că la noi corupția este în floare și nerespectarea legii la ordinea zilei!  

Nu uitați că este important ca legea să fie dreaptă, atât pentru cel sărac, cât şi pentru cel bogat. A aduce legile în 
favoarea celor bogați și puternici ar avea un efect de profundă contaminare socială negativă! Atunci România nu va mai avea 
speranța că poate fi o democrație! Un al lucru important este faptul că tot legea apără bunurile comune, să zicem bugetul 
statului, de lăcomia unor decidenți politici care au ca scop politic legalizarea furtului din banii publici!   

În alte ordine de idei, nu susțin subordonarea Justiției și le dau dreptatea celor 1059 de procurori și judecători care 
protestează împotriva măsurilor PSD! Sunt mult mai mulți, doar că aceștia au frică de sistemul actual! Le este frică că vor fi 
puși la punct de partidul-stat, numit PSD!  

Cu respect,         Deputat 
Șovăială Constantin 

*** 
 

Democrația românească în fața iliberalismului de Teleorman! 
 

De un an și jumătate, de la preluarea puterii de către coaliția PSD-ALDE, toate întâmplările și acțiunile de pe scena 
politică funcționează ca o hârtie de turnesol. Pe de o parte, sunt vizibile grupurile care doresc progresul societății românești, iar 
pe de altă parte, sunt cele care vor întoarcerea noastră la o democrație nefuncțională, cu instituții puse în slujba unor interese 
meschine, personale și de grup. 

În acest moment, nu suntem în fața unei crize constituționale. Problema României nu este schimbarea unor articole din 
Constituție, ci una mult mai profundă, care ține de orientarea dată de actuala putere. Democrația nu poate fi considerată o stare 
ireversibilă. Din păcate, o constatăm în aceste zile. Deturnarea instituțiilor puse să vegheze la echilibrul democratic de la interesul 
public la cel privat s-a făcut treptat. Rezultatul îl vedem: prin propaganda agresivă la care este supusă populația și aservirea 
tuturor eșaloanelor profesionale din instituțiile românești, albul devine negru, justiția este transformată într-un soi de poliție 
politică, iar liderii politici, cu apucături dictatoriale, ne sunt înfățișați drept apărători ai drepturilor omului.  

Golirea la propriu a României de cele mai strălucite minți și de cele mai dinamice pături sociale este un simptom 
suficient de grăitor privind starea în care ne aflăm. Lehamitea pare să se fi instalat în rândul celor care încă mai au capacitatea 
de a discerne adevărul de minciună. Iar în loc să constatăm o trezire și o veghe necontenită a națiunii, vedem că se ajunge tot 
mai des la soluții individuale de salvare.  

În perspectiva alegerilor viitoare, forțele care își doresc evoluția țării vor fi obligate să coopereze. Fărâmițarea 
spectrului politic din zona democratică și pro-europeană ne-a costat mult la ultimele alegeri și ar putea pecetlui soarta celor din 
2019 și 2020. Însă, românii trebuie să conștientizeze că nu toate partidele sunt la fel și nici liderii lor nu sunt precum cei din 
coaliția PSD-ALDE! Este un adevăr tot mai evident zilele acestea. Nu credem că poate cineva să își închipui că partidele aflate 
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în zona democratică, așa cum este PNL, ar fi făcut totul pentru a-și subordona justiția, pentru a deturna România de la visul său 
european, sau pentru a o scoate în afara clubului democrațiilor liberale!  

De aceea, alegerile democratice europarlamentare, prezidențiale, locale și pentru parlamentul României din următorii 
ani sunt esențiale. Iar în lipsa unei mobilizări corecte și unitare pentru a le câștiga, vom ajunge să capitulăm în fața asaltului 
iliberalismului, cu damf de Teleorman! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Se îndreaptă România către modelul turcesc? 
Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Decizia CCR constituie un precedent istoric negativ nu doar în sistemul juridic românesc, ci și la nivel european. 

Subordonând președintele unui ministru, CCR a ignorat orice formă de logică legislativă, rescriind Constituția după nevoile lui 
Liviu Dragnea  și ale camarilei sale.  

Sub conducerea lui Valer Dorneanu, până nu demult membru marcant al PSD, Curtea Constituțională s-a transformat 
din arbitru al democrației într-un fel de gardian al revoluției PSD în justiție, care nu mai cunoaște niciun fel de limite când e 
vorba de a impune voința lui Liviu Dragnea. Gestul CCR, de a-i dicta președintelui țării ce are de făcut, schimbă total 
aritmetica puterilor în stat. CCR devine legiuitor, iar președintele - omul ales cu cel mai mare număr de voturi - devine 
subordonat al unui om politic numit temporar într-un guvern. Este echivalentul unei lovituri de stat, făcută însă fără gălăgie și 
violențe de stradă, în mod tacit, între zidurile unei instituții, prin deturnarea sensului unor legi. În plus, declarațiile ulterioare 
ale miniștrilor PSD și ale Președintelui Senatului, vin să confirme această realitate a loviturii de stat. Asemeni unei junte sud-
americane, politicienii de carton ai PSD au făcut scut în jurul lui Dragnea, spunându-ne că România este o republică 
parlamentară și președintele are doar un rol simbolic, decorativ, când știm cu toții că România, potrivit Constituției, este o 
republică semi-prezidențială, în care președintele deține importante atribute ale puterii de stat.  

Consecințele acestui act iresponsabil vor fi deosebit de grave pentru români. Nu doar că vom fi penalizați de Uniunea 
Europeană și vom rămâne blamați, la marginea Europei, în afara spațiului Schengen, dar ne periclităm foarte mult relația 
strategică și cu partenerii americani. Poate nu întâmplător, decizia CCR vine la scurt timp după vizita la Moscova a lui Valer 
Dorneanu și transformă România dintr-un pilon de stabilitate în Europa de Sud-Est, într-un regim discreționar, de tipul Turciei, 
de la care a împrumutat oricum, demult, retorica statului paralel...  

Nu va mai dura mult până vom rămâne și fără banii europeni. Abia atunci vor începe adevăratele probleme, pentru că 
fără ajutoarele de la UE România va intra rapid în incapacitate de plată. În plus, decizia juntei CCR afectează serios 
investițiile, atât cele străine cât și cele românești. După această decizie, care pune justiția la dispoziția politicului, investitorii 
vor încerca să-și pună capitalul la adăpost, fapt ce va genera un regres semnificativ la nivelul economiei.  

Rămâne de văzut doar dacă junta lui Liviu Dragnea se va opri aici cu imixtiunile în justiție, sau va aplica modelul 
turcesc până la capăt, arestând inamici inventați ai statului și concediind orice om care încearcă să gândească altfel decât 
PSD…  

Vă mulțumesc!                                                         Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Minciuna gogonată a Guvernului PSDragnea cu privire la faptul că Pilonul II 
nu este rentabil,  a fost demontată complet de datele oficiale! 

Stimați colegi, 
Pensiile administrate privat, Pilonul II, au ajuns la active de 42,7 miliarde lei după 10 ani de funcţionare, din care 7 

miliarde lei reprezintă câştigurile nete, înregistrând un randament mediu anual de 8,15%, conform datelor oficiale anunțate 
recent de către Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). 

”Pe data de 20 mai 2008, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) primeau în administrare primele 
contribuţii ale românilor. 10 ani mai tarziu, sistemul funcţionează în parametri solizi, cu rezultate remarcabile. În tot acest 
timp, Pilonul II a primit în administrare contribuţii totale în valoare de 35,7 miliarde de lei, la care fondurile de pensii au 
adăugat prin investiţii câstiguri nete în valoare de 7 miliarde de lei. În total, cele şapte fonduri de Pilon II administrează 
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astăzi active nete de 42,7 miliarde de lei în beneficiul a 7,13 milioane de români care sunt înscrişi la acest sistem”, susține 
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România. 

Cu alte cuvinte, toate minciunile subțiri vehiculate intensiv, în ultima perioadă, de către miniștrii Guvernului 
PSDragnea, cu privire la faptul că Pilonul II nu este unul rentabil, ci dimpotrivă, este un fond riscant, nu au în niciun caz vreo 
acoperire în realitate, fiind în mod flagrant contrazise de către datele oficiale mai sus menționate! 

Declarația recentă a doamnei Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, cu privire la intenția Guvernului Dăncilă de a 
transforma cât mai curând Pilonul II de pensii într-unul opțional, înseamnă de fapt că românii trebuie să renunțe, de bunăvoie 
și nesiliți de nimeni, la banii lor, adunați timp de 10 ani în conturile lor private și să-i transfere la dispoziția doamnei Olguța 
Vasilescu pentru a inventa în celebrele laboratoare Dăncilă un randament mai eficient decât cel al instituțiilor private care 
administrează deja aceste fonduri de pensii private și care, iată, se dovedesc a fi rentabile și sigure, conform datelor oficiale! 

 Doamnelor și domnilor deputați, 
De ce PSDragnea vrea să distrugă orice este bun, rentabil și sigur pentru viitorul românilor?! Oare din cauza 

rezultatelor din ce în ce mai proaste și extrem de îngrijorătoare pe care le are un stat guvernat total iresponsabil?! Deficitul 
uriaș la care a ajuns România, precum și cheltuielile enorme pe care guvernele domnului Dragnea le-au făcut cu larghețe și 
nonșalanță, în ultimii ani, fără să se gândească niciun moment la consecințe trebuie să primească urgent o surescitare și din 
miliardele adunate de români la Pilonul II de pensii?! 

De ce nu recunoaște actualul Guvern PSD-ALDE că nu mai este în stare să susțină pensiile de stat, adică Pilonul I, 
deoarece a defectat singur toată economia, prin măsurile sale nesustenabile, aruncând totul în aer, de la ROBOR la inflație, dar 
și toată visteria țării și, evident, tot echilibrul dintre venituri și plăți?!  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Guvernul PSDragnea  a trecut la blocarea a 75.000 de firme, de data aceasta cu "ajutorul" ANAF! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După ce tot în această lună atât medicii de familie, cât și pacienții au trecut prin momente de coșmar din cauza 

sistemului informatic care ba era blocat, ba se mișca în reluare, medicii fiind nevoiți să facă înregistrările în timpul nopții, 
zilele trecute Guvernul PSDragnea  a trecut la blocarea a 75.000 de firme, de data aceasta cu "ajutorul" ANAF!  

Astfel, cu trei zile înainte de termenul final, ANAF nu a validat declarațiile contribuabililor din cauza modificării 
formularului pe ultima sută de metri. Cu alte cuvinte, cei mai buni platnici din România nu puteau depune formularul 
112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, din cauza incompetenței ANAF! Efectiv, atunci când se încerca trimiterea on-line a declarațiilor, 
softul dădea o eroare, iar declarația nu era validată, deci nu intra în evidența ANAF. Adică instituția amintită nu are evidența 
sumelor pe care trebuie să le plătească firmele pentru pensii, sănătate, impozit pe salarii, deoarece, deși  Formularul 112 e un 
formular PDF inteligent, cu o serie de corelații între sume, specialiștii IT spun că acesta e totuși greșit, adică unele corelații 
sunt greșite.  

"Ne dă eroare la declarațiile corecte. Sunt afectate toate firmele care au salariați și depun declarațiile lunar ( 
aproape toate firmele cu salariați),firmele și persoanele fizice cu  venituri din drepturi de autor, venituri realizate din 
contracte de activitate sportivă”, mi-a semnalat un contribuabil. Acesta a mai semnalat următoarul aspect: ” de când s-a 
introdus impozitarea la nivelul salariului minim pe economie a contractelor de muncă cu timp parțial, declarația dădea niște 
atenționări greșite, adică ne spunea că nu am calculat bine impozitele ( la nivelul salariului minim) pentru persoanele care nu 
intrau sub incidența legii ( mai aveau un loc de muncă, realizând astfel venituri la nivelul salariului minim). Acum au vrut să 
scoată această atenționare greșită (declarația era validată cu atenționări), dar modificarea declarației generează acum alte 
erori care nu permit validarea declarației”.  

În acest sens, noua versiune a declarației trebuia să alinieze declarația respectivă la Ordinul comun al ministrului 
Finanţelor Publice nr.1931/2018, ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.1615/2018 şi al 
ministrului Sănătăţii nr. 598/2018, valabil începând cu aprilie 2018. Dar, de această dată, problema constă în faptul  că 
majoritatea firmelor generează declarația 112 din soft-urile lor de contabilitate, iar schimbarea declarației cu doar 3 zile înainte 
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de termenul limită de depunere nu a mai lăsat timpul necesar pentru modificarea soft-urilor și apoi pentru refacerea 
declarațiilor.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Când datele statistice demonstrează că statul încasează din ce în ce mai puțini bani și că nu numai economia, dar și 

plata salariilor și a pensiilor poate intra în dificultate din cauza lipsei acute de încasări la buget, cum este posibil ca tocmai 
ANAF, instituția aflată în subordinea Guvernului PSDragnea să creeze un astfel de haos total pentru contribuabili?! 
Până acum sistemul informatic al ANAF a picat aproape săptămânal în ultima vreme și riscă să intre în colaps, avertizare pe 
care a facut-o chiar Curtea de Conturi! 

Mai mult decât atât, în 2013, Guvernul care era în funcție la acea vreme, a decis implementarea unui nou sistem IT 
pentru ANAF, pe baza unui credit de 70 de milioane de euro de la Banca Mondială, al cărui împrumut a fost aprobat în luna 
aprilie a aceluiași an și ratificat în Parlament două luni mai târziu. Cu toate acestea, noul sistem, Revenue Administration 
Modernization Project, nu este implementat nici până la această oră! Oare care sunt motivele acestei tergiversări care durează 
de vreo cinci ani?! 

Oare de ce, deși vorbim astăzi de circa 75.000 de firme blocate de haosul din ANAF, bătaia de joc a Guvernelor 
PSDragnea continuă fără nicio apăsare la adresa contribuabililor cinstiți?!  
Mai îndrăzniți să credeți in minciunile PSDragnea? 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

De Ziua Învățătorului, spuneți-le dascălilor tot adevărul, domnilor guvernanți! 
Stimați colegi, 
La data de 9 octombrie 2007, s-a adoptat proiectul de lege privind instituirea Zilei Învățătorului pe data de 5 iunie a 

fiecărui an. Această dată a fost stabilită prin legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea urmând a avea un caracter 
educațional, național, apolitic și cultural. Dar dincolo de lucrurile formale - care constau în acordarea de premii, distincții, 
medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite, de către Ministerul Educației sau de 
manifestările uzuale care au loc în unitățile de învățământ din România cu această ocazie - cred că dascălii au nevoie întâi de 
respectul real al statului român și, implicit, al guvernanților săi, pentru contribuția lor vitală asupra formării viitoarelor 
generații! În acest sens, cred că respect pentru dascăli înseamnă în primul rând prezentarea situației reale din învățământ în fața 
celor care modelează viitorul României cu sacrificiile lor și nu ascunderea adevărului prin sertarele Palatului Victoria! Este 
nevoie de depunerea unor eforturi reale ale Guvernului pentru asigurarea desfășurării actului educațional în cele mai bune și 
eficiente condiții, dar și pentru asigurarea stabilității profesorilor în sistemul de educație! 

Stimați guvernanți ai PSDragnea,  
De ce ați ajuns să comasați clasele școlilor și ale grădinițelor, să desființați sute de unități de învățământ, să 

generalizați astfel învățământul simultan și, în consecință, să restructurați sute de posturi ale dascălilor?! Parcă susțineați, nu de 
mult, în Programele dumneavoastră de guvernare că veți face din educație o prioritate națională și că veți investi în viitorul 
României, investind masiv în educație, iar acum ce faceți?! Pretindeți că trebuie să faceți economii și aici, în actul educațional, 
lăsând pe drumuri dascălii după ce le-ați promis prin campanii și luna de pe cer?! 

Doamnelor și domnilor deputați din arcul guvernamental, 
Cum credeți că mai pot sărbători dascălii această Zi a Învățătorului, când decizia de a muta plata salariilor lor de la 

autoritățile locale din nou la minister, a condus la întârzieri foarte mari la plată?! Iar acum, la jumătatea anului, nu mai știe 
nimeni sigur dacă vor mai ajunge banii până la sfârșitul acestui an pentru plata salariilor! În condițiile date, oare câți dintre 
profesori mai au certitudinea că vor rămâne în sistem?! România are nevoie de un sistem de educație solid, performant, cu 
profesori bine ancorați în sistemul educațional și nestresați că, poate mâine, s-ar putea să aibe parte iar de noi și noi 
restructurări sau de salarii mărite dar neplătite! România are nevoie, în același timp, de elevi foarte bine pregătiți, care să aibă 
parte de cei mai buni profesori și de asemenea, să aibă șansa de a avea acces la o ofertă educațională adaptată în mod corect 
cerințelor pieței muncii! Dar mai poate oare avea România garantat vreun viitor dacă educația mai rămâne lăsată prea mult 
timp pe mâna acestor guverne diletante ale domnului Dragnea?!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
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Construcția Podului peste Dunăre de la Brăila ”începe” cu o amânare 
Stimați colegi, 
Consider că este important ca de aici, de la tribuna Parlamentului, să atrag atenția Guvernului asupra blocajului pe care 

l-am constatat în demararea lucrărilor pentru construcția Podului suspendat peste Dunăre. Semnalul meu de alarmă se 
îndreaptă către autorităţile care ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să facă toate demersurile pentru a asigura 
realizarea acestui obiectiv de investiții vital pentru gălățeni, dar și pentru dezvoltarea întregii zone de sud-est. 

Este în responsabilitatea noastră a tuturor să ne implicăm pentru a găsi de urgenţă soluţii, astfel încât realizarea 
Podului peste Dunăre să nu fie pusă în pericol!  

Grav este că în realizarea acestui proiect autoritățile au debutat deja cu stângul, iar termenele de execuție vor fi 
decalate!  

Din păcate, deși contractul privind realizarea podului a fost semnat încă din luna ianuarie a acestui an, s-au înregistrat 
întârzieri atât în ceea ce privește operațiunile de mutare a utilităților, cât și în emiterea actelor normative necesare finalizării 
procesului de expropriere. Iar experiența din teren ne arată că astfel de operaţiuni de relocare a utilităților se pot întinde pe ani 
buni, afectând destul de serios termenele de execuție a lucrării.  
În aceste condiții, este firesc să ne întrebăm dacă autoritățile vor reuși să predea terenul liber de sarcini pentru construirea 
Podului peste Dunăre. 

După cum se știe, în România ultimilor ani, când vorbim despre astfel de proiecte de investiții majore autoritățile s-au 
dovedit incapabile să asigure respectarea termenelor de finalizare, înregistrându-se, de fiecare dată, amânări de ordinul anilor. 
De aceea, cred că, pentru a evita ca această situație să se repete și în cazul acestui proiect de importanță strategică, este 
necesară o monitorizare permanentă care să asigure respectarea termenelor de execuţie. Realizarea la termenele stabilite a 
construcţiei podului şi executarea concomitent a infrastructurii care să permită conectarea obiectivului la fluxul de transport va  
crea condiţiile relansării economice în zona de sud a Moldovei, a eficientizării actiunilor economice  în cadrul porturilor 
dunărene ale Galaţiului şi nu în ultimul rând va influenţa reducerea depopulării din cauze economice a judeţelor din sudul 
Moldovei. Guvernul Dăncilă are o mare responsabilitate în legătură cu realizarea acestui obiectiv de investiții. Demararea 
efectivă a construcției în martie 2019 este sub semnul întrebării având în vedere stadiul actual al proiectului. Sunt înregistrate 
blocaje în ceea ce privește relocarea utilităților, iar procedurile de expropriere sunt și ele în întârziere.  

Stimați reprezentanți ai Guvernului, ratarea termenelor fixate pentru realizarea Podului suspendat peste Dunăre la 
Brăila echivalează cu eșecul întregului proiect. Nu aveți scuze pentru ritmul extrem de lent în care evoluează această investiție, 
iar astfel de amânări din cauze birocratice nu mai pot fi tolerate. 

Solicit premierului Viorica Dăncilă să se implice urgent în implementarea acestui proiect și să constituie la nivelul 
Executivului o comisie interministerială cu toți factorii de decizie implicați în acest proiect astfel încât să fie identificate cele 
mai bune soluții pentru deblocarea lui. 

Vizitele pe șantiere și conferințele de presă nu țin loc de fapte, iar realitatea din teren contrazice flagrant declarațiile 
politicianiste “de imagine”. 

Deputat 
Victor Paul Dobre 

*** 
 

De la ministrul “altă întrebare” la ministrul “nu știu”! 
Stimati colegi, 
Am urmărit cu atenție această sagă în care Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut revocarea procurorului-șef al 

DNA, Laura Codruta Koveși. Nu o să discut aici despre decizia Curții Constituționale, una care mi se pare rușinoasă și care 
pune procurorii sub puterea unui condamnat precum Liviu Dragnea. 

Mi-a atras atenția însă un aspect de la dezbaterea din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii între doamna Kovesi 
și domnul ministru Toader. Acesta din urma îi imputa procurorului-șef o serie de achitări în dosare instrumentate de DNA. In 
replică, doamna Kovesi a arătat faptul că o bună parte din aceste achitări nu pot fi atribuite DNA ci deciziei Curții 
Constituționale din 2016 prin care se dezincrimina în bună parte abuzul în serviciu. 

Rușinos din partea domnului Toader să reproșeze DNA lucruri care nu țin de DNA, însă un alt aspect a rămas 
nesoluționat: Ce se întâmplă cu dosarele închise ca urmare a deciziei CCR? Ce informații sunt despre recuperarea prejudiciului 
din aceste dosare, cifrat la 148 de milioane de euro? Doamna Kovesi a pus această întrebare legitimă. E normal, dat fiind 
mărimea sumei, să știm și noi. 
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Cum domnul Toader nu a răspuns atunci, l-am “forțat”printr-o interpelare parlamentară să răspundă în scris acestor 
întrebări:  

1. În câte dintre aceste dosare clasate de procurori, în temeiul deciziei Curții Constituționale amintite mai sus, celelalte 
instituții au demarat proceduri pentru a stabili răspunderea disciplinară, administrativă sau civilă?  

2. În câte dintre cele 275 de cazuri celelalte instituții au făcut demersuri pentru recuperarea acestor prejudicii? 
Consider chestiunea ca fiind foarte importantă: Este vorba despre 148 de milioane de euro, dar și despre a verifica 

modul în care funcționează instituțiile statului. 
De asemenea, este bine de știut pentru viitor ce se întâmplă în asemenea cazuri. “ 
Ce a răspuns Ministerul Justiției, prin intermediul secretarului de stat delegat de ministrul Toader, doamna Marieta 

Safta? 
A dat 2 răspunsuri care se bat cap în cap. Prima dată, în 10.04.2018, ministerul s-a angajat să ceara date de la Înalta 

Curte de Casație și Justiție.  
Ulterior, Ministerul Justiției a revenit cu un al doilea răspuns, în 23.04.2018, spunând ceva banal, că nu se mai poate 

reține răspunderea penală și că instituțiile prejudiciate trebuie să meargă în civil pentru recuperarea prejudiciilor. Știam asta, de 
aceea am și întrebat. 

Textul continua spunând că “Ministerul Justiției nu deține date legate de procedurile demarate de celelalte instituții în 
scopul recuperării prejudiciilor cauzate statului”. 

Cum așa? Ceea ce ne spune ministerul condus de domnul Toader e că habar nu are ce se întâmplă cu prejudicii de 148 
de milioane de euro? Suma e gigantică și probabil că e și mai mare având în vedere că alte dosare care ar fi putut fi deschise de 
procurorii DNA pentru fapta respectivă nu mai aveau rost să fie deschise. Cum poate să spună că nu știe ce se întâmplă cu ea? 
Dacă nici Ministerul Justiției nu știe, cine să mai știe? 

Nu ar fi important să afle pentru a repara cumva situația, eventual schimba legislația pentru ca aceste prejudicii să fie 
recuperate mai ușor sau măcar pentru a ști și noi ce se întâmplă în țara asta? 

Atât de bogată e România încât să nu fim interesați de ce se întâmplă cu 148 de milioane de euro? Sau Ministerul 
Justiției nu vrea să se afle? 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,       Deputat 
Costel Alexe 

*** 
 

Am convingerea că Guvernul Dăncilă va fi demis prin moțiune de cenzură! 
 

Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Guvernul condus doar formal de Viorica Dăncilă trebuie să plece acasă urgent! A eșuat lamentabil pe toate 

componentele acțiunii guvernamentale: economic, social, precum și în relațiile cu partenerii europeni. Orice zi în plus cu 
doamna Dăncilă la Guvern nu va face decât să ne adâncească în probleme economice, bugetare, salariale, în problema 
pensiilor și în lipsa totală a investițiilor făcute pentru țară. Nu știu ce ar mai putea face acest guvern pentru a-i convinge și pe 
cei care-l susțin de faptul că este cel mai slab guvern din istoria României. Dacă după Sorin Grindeanu și Mihai Tudose 
cetățenii ar fi putut spune că nu se poate și mai rău de atât, doamna Viorica Dăncilă a demonstrat contrariul! 

Stimați colegi. Într-o țară în care competența și moralitatea politică ar fi funcționat, doamna Dăncilă nu ar fi ajuns 
niciodată premier! Într-o țară care aspiră la normalitate, un guvern care și-a bătut joc de economie, care nu are bani de salarii și 
de pensii până la finalul anului și care vrea să fure din economiile angajaților pentru pensie, ar fi plecat singur, prin demisie, nu 
ar fi așteptat să fie demis, prin moțiune de cenzură, depusă de parlamentarii opoziției. Din păcate, la noi, la români, onoarea, 
demnitatea, responsabilitatea sunt valori mult prea puțin valorificate în zona politică, deși politicienii ar trebui să fie primii 
care să le pună practică. 

Partidul Național Liberal a anunțat deja că va depune o moțiune de cenzură prin care vom trimite în istoria neagră a 
țării pe cel de-al treilea guvern Dragnea. Recunosc faptul că ne va fi greu să sintetizăm toate contraperformanțele acestui 
guvern în textul unei singure moțiuni de cenzură, căci nimeni nu și-a închipuit vreodată că în mai puțin de 5 luni economia va 
intra în declin și creșterea economică se va opri, că bugetul are numai în primele 4 luni cu 6 miliarde de lei mai puțini bani 
decât se estimase, că majorarea punctului de pensie de la 1 iulie este în pericol, că școlile și spitalele nu au banii necesari 
pentru plata salariilor, că din 32 de miliarde de euro care ne așteaptă la Uniunea Europeană, nu s-au adus în țară nici măcar 5 
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miliarde de euro. Aceasta este pe scurt imaginea incompentenței PSD-ALDE, pe care, culmea, domnul Dragnea și domnul 
Tăriceanu vor să o susțină printr-un mare miting organizat la București în data de 9 iunie. Ce oare vor fi siliți să scandeze în 
piață cetățenii aduși cu forța la București? Să sperăm că nu vor spune ”Viorica, ești cea mai bună!”. 

Stimați colegi parlamentari. În anul 2016, cetățenii, prin votul lor au susținut un program de guvernare mincinos 
propus de PSD și ALDE. După mai bine de un an și jumătate, s-a ales praful și pulberea de toate promisiunile formulate în 
campanie. Nimic din ceea ce face acum Guvernul nu mai are legătură cu promisiunile cu care au înșelat milioane de cetățeni! 
Toate energiile liderilor PSD și ALDE sunt concetrate astăzi pe slăbirea justiției și pe subordonarea tuturor instituțiilor statului. 
De la invențiile năstrușnice cu ”statul paralel”, au ajuns acum să găsească vinovați pentru incompetența Guvernul în factorii 
externi și mai știu eu ce inamici nevăzuți. 

Nu m-am hazardat deloc atunci când am afirmat că doamna Dăncilă va fi demisă prin moțiunea de cenzură ce va fi 
depusă de Partidul Național Liberal în zilele următoare. Când am afirmat acest lucru nu m-am bazat numai pe voturile 
favorabile care vor veni de la opoziție, ci și pe cele care vor veni din rândul parlamentarilor puterii. Am afirmat mereu că și în 
PSD și în ALDE mai sunt parlamentari respectabili, care înghit cu greu regimul autoritar al lui Liviu Dragnea și guvernarea 
anti-românească condusă de acesta. Și la PSD și la ALDE mai sunt parlamentari care se rușinează atunci când merg acasă și 
trebuie să le explice cetățenilor care sunt motivele pentru care susțin cel mai incompetent guvern din România. Pot să vă asigur 
că mare parte dintre acești parlamentari, vor demonstra responsabilitate și vor vota pentru demiterea Guvernului Dragnea 3.  

Stimați colegi. Știm cu toții că Viorica Dăncilă este ultima carte jucată de Liviu Dragnea la guvernare și că PSD nu va 
mai vedea o nouă desemnare din partea Președintelui.  Prin demiterea Guvernului Dragnea 3 înainte de vacanța parlamentară 
am putea salva, în primul rând, soarta pensiilor de la Pilonul 2, pe care Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici au programat să 
le desființeze în plină vară, când oamenii sunt plecați în concedii. De asemenea, prin demiterea Guvernului Dragnea 3 am 
împiedica și adoptarea altor acte de mutilare a independenței justiției, alte legi de anti-democratice și prăbușirea totală a 
economiei naționale. Acestea sunt numai o parte dintre mizele cele mai importante pentru care Dragnea, prim-miniștri și 
guvernele sale trebuie împiedicați să-și mai bată joc de români și de România. Parlamentarii de la putere au obligația de a 
demonstra cetățenilor că pe ei îi reprezintă, nu pe Dragnea, nu pe Olguța, Teodorovici sau Vâlcov!  

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

”Îndulcirea” luptei împotriva corupției – miza guvernării PSD-ALDE 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 ”Luați dosarele care există la SRI, la PNA, peste tot și vedeți unde sunt cele mai multe probleme!” spunea în urmă cu 
mai bine de 15 ani Adrian Năstase, speriat de posibilitatea ca vreo anchetă anticorupție să ajungă să se atingă de vreun baron 
din PSD. Numai după ce PSD a pierdut guvernarea, în decembrie 2004, lupta anticorupție a devenit efectivă în România, iar 
beneficiile combaterii corupției numai dacă nu vrem nu le vedem. 
 Stimați colegi. Criza de credibilitate prin care trece astăzi Parlamentul reprezintă un efect indirect al luptei anticorupție. 
O să vă întrebați de ce? Este simplu! Statutul de parlamentar a oferit celor mai mulți dintre politicienii certați cu legea 
posibilitatea de a se ascune sub un mandat de parlamentar, care conferă imunitate în fața cercetărilor anticorupție. Analizați, vă 
rog, cum cea mai mare parte a baronilor PSD din perioada 2000-2004 s-au debarasat de vechile activități și s-au înghesuit să 
intre în Parlament, pentru a beneficia de protecția imunității. Vă mai rog să analizați câte dintre voturile date de PSD pe 
cererile de încuviințare a urmării penale au fost favorabile înfăptuirii unor anchete și scoaterii la suprafață a adevărului. Fără 
îndoială, după decizia Curții Constituționale de  miercuri, 30 mai, în sediul PSD s-a deschis șampania și s-a sărbătorit 
posibilitatea demiterii Codruței Kovesi de la conducerea DNA. Pentru cei din PSD este, însă, numai o victorie de etapă, căci 
între obiectivele lor de ”îmblânzire” a justiției se mai află încă multe alte etape de parcurs: politizarea totală a numirii 
magistraților, mutilarea codurilor, penal și de procedură penală, în vederea dezincriminării unor infracțiuni de corupție.  
  Am citit toate cele 3 programe de guvernare aprobate de Parlament în vederea învestirii lui Sorin Grindeanu, Mihai 
Tudose sau Viorica Dăncilă și nu am găsit nicăieri referiri la intențiile PSD-ALDE de a eutanasia lupta anticorupție! Pe sute de 
pagini, curg râuri de lapte și miere pentru populație, fără să se facă nicio referire la obiectivele reale ale PSD și ALDE. Aș 
putea chiar spune chiar că agreez unele opinii exprimate în spațiul public, potrivit cărora strategia PSD-ALDE a fost aceea de a 
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păcăli populația cu mirajul dublării veniturilor, sperând că așa vor ”adormi” vigilența acesteia cu privire la toate loviturile pe 
care au de gând să le dea funcționării independente a justiției. 
 Stimați colegi. Frânele trase luptei anticorupție nu fac decât să ne îndepărteze de Uniunea Europeană și de principiile 
pe care se bazează statele dezvoltate din lume. Anual, zeci de miliarde de lei colectați din buzunarele românilor sunt furați, 
prin acte și fapte de corupție, în loc să ajungă în școli, spitale și drumuri moderne. Anual, zeci de miliarde de lei ajung în vilele 
și mașinile luxoase ale corupților, în proprietățile cumpărate de aceștia peste hotare, din America Latină și până în Madagascar. 
Corupția este o cangrenă care ucide, încet și sigur, încrederea oamenilor în piața liberă și în democrație.  
 După 17 luni de guvernare PSD-ALDE, liderii acestei coaliții toxice au demonstrat, cu vârf și îndesat, că singurul lor 
obiectiv este cum să-și scape pielea, lor și colegilor lor, de rigorile legii. Ținta lor nu este numai Kovesi! Ținte celor din PSD-
ALDE o reprezintă orice instituție care ar putea să acționeze independent, legal și care ar putea să le strice schemele de furt din 
bani publici. Ținta lor este reîntoarcerea în epoca de glorie a PSD, din vremea lui Adrian Năstase, în care procurorul era 
subordonat direct șefului de partid.  

Vă mulţumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Cine conduce Guvernul? Dăncilă, Dragnea sau Olguța? 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Formal, adică în acte, Guvernul este condus de doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Nu glumesc! Când domnul Dragnea 
a fost întrebat ce o recomandă pe doamna Dăncilă să fie prim-ministru, iar acesta a răspuns că este ”neconflictuală”, ne-am dat 
seama cu toții că de fapt domnul Dragnea și-a pus o persoană ascultătoare la Guvern și că domnia sa va conduce! Ceea ce ne-a 
surspins, însă, pe toți este modul în care Olguța Vasilescu conduce de fapt Guvernul, sfidându-l și pe Dragnea și pe Tăriceanu. 
 Stimați colegi. De mai bine de un an și jumătate, PNL avertizează asupra faptului că România este guvernată foarte 
prost, că măsurile luate de Guvern afectează economia, că banii pentru pensii și salarii nu sunt toți în buget și că Guvernul vrea 
să fure economiile pentru pensie strânși la Pilonul 2, pentru a acoperii găurile din buget. Dăncilă dezminte că Guvernul ar vrea 
să facă așa ceva! Dragnea spune că ”e o prostie” și că nu se va întâmpla așa ceva. Tăriceanu e nervos și susține că el, atunci 
când era în PNL, a introdus acest sistem și exclude furtul din banii privați a 7 milioane de români. În contrast cu premierul și 
liderii PSD-ALDE, Olguța Vasilescu spune, cu subiect și predicat, că soarta Pilonului 2 de pensii este deja pecetluită și că, la 
vară, când oamenii vor fi în concedii, iar Parlamentul în vacanță, a programat să fure din pensiile celor care vor ieși la pensie 
peste numai 10-12 ani.  
 Dacă Olguța Vasilescu chiar este prim-ministrul de facto, iar prin ceea ce face ne confirmă din plin acest lucru, de ce 
nu o pune Liviu Dragnea șefă la Guvern? Îi este oare rușine de modul în care a făcut Legea salarizării personalului bugetar, 
prin care a nemulțumit practic pe toată lumea? Îi este teamă de Legea pensiilor pe care o pregătește Ministerul Muncii și care 
se prefigurează un dezastru mai mare decât salarizarea? Sau Liviu Dragnea chiar a aflat că pe scaunul său de șef la PSD se 
cearta cele două doamne, Olguța Vasilescu și Gabriela Firea, cele care s-ar bucura cel mai mult dacă Dragnea ar cădea și astăzi 
din această funcție.  
 Stimați colegi. Indiferent cine îi va face vânt lui Liviu Dragnea de la șefia PSD, indiferent cine va conduce Guvernul 
din partea PSD și ALDE, țara aceasta va continua să fie prost guvernată, probleme bugetului se vor adânci, banii pentru salarii 
și pensii se vor asigura în special din împrumuturi la dobânzi mari, pe care nu le vor plăti Dragnea sau Olguța, ci copiii și 
nepoții noștri. Dacă PSD ar fi vrut și ar fi putut să face ceva bun pentru români, credem că ar fi avut suficient timp să 
demonstreze acest lucru în cei 22 de ani în care a condus România de la căderea regimului comunist. Nu numai că guvernele 
PSD nu a adus nimic bun, dar a dărâmat mereu și ceea ce se construise bine în România de alte guverne.  

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 
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Dovada incompetenţei PSD-ALDE – infrastructura de transporturi! 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Ilustrul necunoscut care ocupă temporar funcţia de ministru de la transporturi va rămâne în istoria guvernamentală 
românească la capitolul sfidare, incompetenţă şi bătaie de joc faţă de plătitorul român de taxe. Nu ştiu să mai fi fost vreun 
ministru până acum care să manifeste un asemenea dispreţ faţă de români. Întrebat de jurnalişti când se vor finaliza loturile de 
autostradă aflate de prea mulţi ani în execuţie, ministrul a răspuns într-un ton golănesc faţă de reprezentaţii presei şi faţă de 
români că: „se vor finaliza ... când vor fi gata!”. Nu l-am suspectat, atunci când a fost învestit, că este atâta de nepriceput, însă 
recent, când a trebuit să ofere explicaţii de ce nu sunt puse în circulaţie două loturi finalizate din Autostrada A10 Sebeş-Turda, 
acesta a dat din colţ în colţ, furnizând explicaţii care mai de care mai trăsnite: ba că asfaltul este nu ştiu cum, ba că legislaţia 
are nu ştiu ce probleme, ba că el nu e ca Ponta şi că nu dă drumul la circulaţie pe o autostradă nesigură. Nu a putut însă să 
explice de ce nimeni nu a trecut pe şantier ca să verifice calitatea lucrărilor, pentru ca România să nu plătească lucrări de 
mântuială, facute la cele mai mari preţuri din Europa. 
 Stimaţi colegi. Au trecut peste 10 ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi 
de când am putut accesa peste 70 de miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile. În tot acest răstimp PSD nu a 
reuşit să demareze nici măcar un singur proiect major de infrastructură! Nicio autostradă, nicio cale ferată, niciun pod, port sau 
aeroport nu a beneficiat de vreo investiţie când PSD s-a aflat la guvernare! În urma guvernărilor PSD nu au rămas decât datorii 
mai mari pe care să le plătească românii. Mai mult decât atât, incompetenţa celor din PSD s-a văzut şi în incapacitatea lor de a 
finaliză proiectele începute de alţii pe fonduri europene! La Autostrada A3 construită de Emil Boc, cei 3 Km lipsă nu sunt gata 
nici acum, după aproape şapte ani de zile! La Autostrada A1 construită tot în vremea Guvernului Boc, PSD nu a fost în stare să 
reabiliteze cei 20 Km care s-au fărâmat şi care pun în pericol viaţa celor care circulă pe ea. Tot la Autostrada A1, majoritatea 
loturilor demarate în vreme guvernării lui Emil Boc, sunt încă în execuţie şi nu există nicio speranţă că se vor finaliza prea 
curând. Nici la Autostrada A10, construită de la Turda la Gilău tot în timpul lui Boc, de patru ani PSD se chinuie să taie 
panglica! Oamenii trebuie să ştie că vreme de 2 ani cât Emil Boc a guvernat, între 2010 şi 2011, România a pus în circulaţie 
câteva sute de Km de autostrăzi. În schimb, în 22 de ani cât PSD s-a aflat la guvernare, Miron Mitrea a realizat un ciot de 
câţiva Km de din Autostrada Soarelui la un preţ exorbitant, iar Ponta a inaugurat o bucată din Autostrada Sibiu-Deva, care s-a 
prăbuşit la câteva zile de la tăierea panglicii. 
 Stimaţi colegi. Dacă afirmaţiile mele pot fi catalogate mult prea critice, atunci vă fac un cadou şi vă ofer scrisoarea 
doamnei Corina Creţu, colega dumeavoastră din PSD şi comisar european, care şi-a pus mâinile în cap când a constatat cât de 
incompetenţi şi veseli sunt miniştri garantaţi de Liviu Dragnea. Abia ce am trecut de jumătatea cadrului financiar de 
programare 2014-2020 şi noi, românii, ştim deja că vom pierde bani din fondurile europene! Mă întreb şi vă întreb, dacă ştiţi, 
oare, de ce se bucura doamna Dăncilă atunci când a aflat că România va avea alocări mai mari în perioada 2021-2027, atâta 
vreme cât noi nu folosim mai nimic din aceşti bani gratuiţi. Cert este că PSD nu a reuşit să construiască nimic în România, ci 
doar să dărâme şi ceea ce se construise corect. De aceea, la moţiunea de cenzură, interpuşii lui Dragnea la Guvern trebuie 
trimişi în şomaj de lungă durată! De ce de lungă durată? Pentru că niciun agent economic din România nu s-ar risca să-i 
angajeze! 

Vă mulţumesc,           Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
 

Deciziile discutabile ale Curţii Constituţionale sunt rezultatul politizării excesive  
a unicei autorități de jurisdicție constituțională din România 

Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 

Decizia Curţii Constituţionale a României din data de 30 mai 2018, prin care Preşedintelui Iohannis i s-a impus 
revocarea Procurorului-şef al Direcției Naționale Anticorupție, reprezintă o consecință directă a politizării excesive a 
instituţiilor fundamentale ale statului român, realizată de guvernarea PSD-ALDE. Pentru acest motiv, este normal ca 
majoritatea românilor să nu aibă încredere în corectitudinea recentei decizii prin care Curtea Constituțională îl obligă pe 
Preşedintele Klaus Iohannis să o revoce din funcție pe doamna Laura Codruţa Kovesi, Procurorul-şef al celei mai importante 
structuri din Parchetul General. Această neîncredere este cauzată, în primul rând, de anumite detalii din biografiile celor care 
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au votat o asemenea decizie şi anume de antecedentele lor politice. Prima şi cea mai gravă îndoială în acest sens este cea legată 
de credibilitatea judecătorilor Curții Constituționale, având în vedere că unii dintre ei, înainte de a fi învestiți în aceste înalte 
funcții, au deținut poziţii importante în structurile de conducere ale PSD şi ale aliaților săi, inclusiv în perioada în care 
Premierul Adrian Năstase cerea la ședințele de partid detalii din dosarele procurorilor, solicita „spălarea” de infracţiuni a unor 
politicieni loiali şi fabricarea de dosare penale unor adversari politici. Cine ar putea să creadă că, un astfel de judecător, odată 
instalat la Curtea Constituţională, a uitat pe cei care l-au numit acolo pe criterii politice şi că şi-a schimbat, peste noapte, 
principiile? 

Stimaţi colegi,  
Din păcate, chiar dacă nu avem încă o motivare a deciziei adoptate, pe care specialiştii în drept constituţional să o 

poată analiza amănunțit, putem afirma cu certitudine că aceasta constituie un atentat la ordinea de drept constituțională, 
întrucât reprezintă un atac la atribuțiile Președintelui României. Decizia, practic, îl subordonează pe Președinte Ministrului 
Justiției, obligându-l să dea curs propunerii acestuia, ceea ce este inacceptabil şi ceea ce Constituția nu prevede. Preşedintele 
este liderul politic şi instituţional care beneficiază de cea mai mare legitimitate, conferită de voturile a peste 6,28 milioane de 
români, şi nu poate fi obligat de nimeni să facă sau să nu facă ceva, în virtutea atribuțiilor sale constituționale. 

Prin decizia Curţii Constituţionale din 30 mai, s-a creat un precedent extrem de periculos, în urma căruia, Preşedintelui 
României ar putea să i se impună în viitor să accepte numirea în funcții a unor magistraţi afectaţi de un puternic deficit de 
încredere. 

Stimaţi colegi, 
Situația de la Curtea Constituţională nu este singulară, deoarece alianţa PSD-ALDE, în cele 17 luni de când 

guvernează, a reuşit să politizeze aproape toate instituţiile fundamentale ale statului român, prin numirea la conducerea 
acestora a unor personaje obediente intereselor de partid. Lista cu instituţiile şi serviciile publice pe care coaliția PSD-ALDE şi 
le-a subordonat direct este extrem de lungă şi se îmbogățește pe zi ce trece. Avocatul Poporului, Autoritatea Națională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM), Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE), Curtea de Conturi, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Societatea Romană de Radiodifuziune, Societatea 
Romană de Televiziune şi multe altele răspund astăzi direct la comanda domnului Liviu Dragnea. Câţi români mai pot avea 
încredere în deciziile şi activitatea acestor instituţii, chiar şi când sunt corecte, atâta vreme cât noii lor conducători au fost 
nominalizați din rândul liderilor PSD şi ai aliaților săi, fiind foști prim-miniştri, miniştri, parlamentari, sau alţi șefi mai mari 
sau mai mici, deținători de carnet de partid? Dorinţa lui Liviu Dragnea de a avea toate butoanele puterii chiar în biroul său a 
compromis, practic, autonomia acestor autorități şi servicii publice de stat. Aşadar, cazul Curţii Constituţionale nu este 
singular, el fiind multiplicat de guvernarea PSD-ALDE în toate structurile statului român. Următoarele instituţii pentru care 
PSD dă semnale foarte clare că dorește să şi le subordoneze direct, fără niciun fel de scrupul, sunt Banca Naţională a României, 
Consiliul Concurenţei şi structurile independente ale justiţiei. 

Din păcate, în condițiile în care Guvernele domnului Dragnea nu au fost în stare să aducă mult promisa bunăstare în 
viaţa românilor, acestea au reuşit în schimb să anuleze multe dintre reformele implementate în țara noastră cu ocazia aderării la 
Uniunea Europeană, menite să asigure justiţiei şi altor instituţii publice gradul de independenţă specific unui adevărat stat de 
drept. Nu este deloc exagerată afirmația că liderii PSD şi ALDE au întors România în timp, aducând-o la starea specifică 
perioadei anterioare aderării, şi că, prin deciziile pe care se pregătesc să le adopte în viitorul apropiat, dau senzația că se 
străduiesc să o scoată din Uniunea Europeană. Se vede foarte clar că nu le pasă nici de modul în care ne percep partenerii 
europeni, că nu iau în considerare nici faptul că fondurile europene care vor fi repartizate țării noastre în viitoarea perioadă de 
programare vor fi dimensionate şi în funcție de calitatea statului de drept şi respectul acordat independenţei justiției. Se vede la 
fel de clar că toate eforturile coaliției PSD-ALDE sunt concentrate în direcţia „albirii” dosarelor celor care au furat România 
timp de 28 de ani şi care acum îşi pun la adăpost averile prin ţări exotice, cât mai departe de meleagurile natale. 

Românilor trebuie să li se spună adevărul! Au fost păcăliți cu promisiuni mincinoase de creştere a standardului de 
viaţă, când, de fapt, liderii PSD-ALDE nu au urmărit decât un singur scop: aservirea instituţiilor statului român şi 
subordonarea totală a justiţiei. Pentru această mare înşelătorie, pentru această fraudare a încrederii electoratului, PSD şi ALDE 
vor plăti cu vârf şi îndesat în faţa alegătorilor. 
 Vă mulțumesc!          Deputat 

Dănuț Bica 
*** 
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Pilonul II de pensii, următoarea pradă a cuplului falimentar PSD-ALDE 
 

Dragi colegi, 
Puterea PSD-ALDE afectează bunăstarea economiei românești. Deficitul bugetar crește vizibil, inflația la fel, banii 

abia ajung și Guvernul nu mai face altceva decât să plăteasca salarii și pensii. Atât. Fără investiții, fără alt orizont. Chiar și așa, 
pentru că banii nu le ajung, urmează Marea Păcăleală: naționalizarea mascată a Pilonului II de pensii ori sistarea plăților, chiar 
și temporară, la acest Pilon. Este o nouă decizie nocivă a coaliției de guvernare. 

Actualii pensionari, platiți din Pilonul I de pensii sunt ostilizați împotriva tinerilor, viitorii pensionari. Se vorbește de 
nevoia de solidaritate, dar Guvernul PSD-ALDE tocmai asta nu face, dorind să ia banii din conturile persoanelor mai tinere 
pentru a nu și-i urca pe actualii pensionari în cap. 

Pilonul II reprezintă un fond administrat privat, compus din conturile individuale ale tuturor angajaților care au astăzi 
sub 45 de ani. Banii din Pilonul 2 pot fi retrași la împlinirea vârstei de 60 de ani. Acești bani pot fi lăsați moștenire în cazul în 
care titularul nu beneficiază de ei. Introducerea sistemului de pensii private a fost realizată în guvernarea PNL (2005-2008), 
făcând parte din prhogramul de aderare al României la Uniunea Europeană. A fost un mare pas înainte pentru a a sigura o 
siguranță românilor, pentru a le oferi un viitor chiar în țara lor! 

Coaliția PSD-ALDE vrea cu orice preț să distrugă acest fond de pensii private. În toamna anului 2017, guvernanții au 
adoptat o strategie prin care doreau scăderea contribuțiilor la Pilonul II, iar mai apoi, naționalizarea acestuia, prin emiterea 
OUG 82/2017. Acest lucru nu înseamnă taxe mai mici și nici nu aduce nicio compensare pentru actualii salariați. E vorba doar  
de a muta niște bani din buzunarul nostru în găurile bugetului PSD-ALDE. 

PNL a lansat o campanie de informare, pentru că oamenii trebuie să știe ce fel de război vor PSD și ALDE să stârească 
între români. Este o campanie de informare despre valoarea incontestabilă a acestor fonduri de investiții pentru pensii! 

PNL are și soluții! Venim în sprijinul cetățenilor și susținem creșterea contribuțiilor pentru pilonul II de pensii (cel 
administrat privat) la 6% în primă fază, iar apoi la 8%. PNL are deja pregătită sesizarea la CCR în cazul in care OUG 82/2017 
ajunge sa treaca de Parlament si care este în mod vădit neconstituțională pentru că restrânge un drept câștigat, afectează dreptul 
la proprietate și dreptul la pensie. 

Obiectivul PSD-ALDE nu este, din păcate, decât o sustragere pe ascuns a celor 9 miliarde de euro (4,5% din PIB) din 
cele  7.111.260 de conturi individuale și de la cei 4.018.788 de contributori activi. 

Exact ca și în cazul transferului tuturor contribuțiilor către angajat, subiectul Pilonului 2, această bazaconie NU s-a 
regăsit în programul de guvernare al PSD! Tot ce fac PSD și ALDE este o născocire pură, un proiect inventat din mers ca să 
poată să scoată cămașa cu deficitul uriaș de la buget. 

Deputat 
Romeo Nicoară 

*** 
 

Generații sacrificate și afaceri cu manuale 
Stimați colegi, 
Ne-am obișnuit din păcate, ca educația să fie un domeniu ignorat, subfinanțat și tratat cu superficialitate de guvernare. 

Ministerul educației a avut și cea mai mare instabilitate, nu mai puțin de 25 de miniștri conducându-l în perioada post-
decembristă. În toți acești ani, am asistat la nenumărate așa numite reforme ale învățământului, una dintre ele fiind distrugerea  
școlilor profesionale, fără a pune ceva în loc. Efectele se simt acum din plin pe piața muncii, unde angajatorii se plâng de lipsa 
forței de muncă calificată. 

Cu toate acestea, parcă niciodată în acești 28 de ani de eșecuri în domeniul educației, nu am avut un minister mai 
incompetent decât cel condus de PSD în ultimii 2 ani. Fără a avea nici un fel de realizări notabile în acești 2 ani, Ministerul 
Educației a decis să coboare și mai mult ștacheta și să instituie monopol pe producția de manuale, prin înființarea Societății 
Editura Didactică și Pedagogică, ba mai mult, a emis și Legea Manualului, o creație marca PSD care aruncă educația cu 30 de 
ani în trecut.  

Am sesizat ilegalitatea demersului pentru înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică, și iată, Curtea 
Constituțională ne-a dat dreptate, că această editură a fost creată  ilegal! Cu toate astea, Ministerul nu a ezitat să ia decizia de 
atribuire directă a contractului de editare a manualelor școlare, în valoare de 25 milioane lei, către Editura Didactică și 
Pedagogică. Pentru majoritatea PSD-ALDE, acest aspect nu pare să reprezinte un impediment, continuând în afara legii, 
selecția manuscriselor pentru noile manule. Această acțiune în sine nu numai că a fost demarată în mod ilegal înainte ca legea 
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manualului să fie votată, că încalcă principiile de piață concurențială, dar este desfășurată într-un mod cel puțin misterios, totul 
fiind învăluit într-o adevărată secretomanie de tip comunist. Autorilor de manuscrise invitați pentru discuții referitoare la 
analiza acestora și eventual semnarea unor contracte de drept de autor li s-a cerut să semneze o declarație de confidențialitate, 
care le interzice să ofere orice fel de informații cu privire la contracte. Este scandalos ca un asemenea procedeu să fie aplicat în 
anul 2018 într-o țară membră a Uniunii Europene. Aceste informații sunt de domeniul public, este voba de bani publici alocați 
pentru manuale școlare. De ce asemenea secretomanie, stimați colegi? Ce este de ascuns? 

Am depus o sesizare la Curtea Constituțională și pe Legea manualului, care stârnește multă confuzie, creează 
paralelism legislativ și are menirea de a institui un adevărat monopol pe piață. Dacă fostul Ministru Pop se lăuda că va încheia 
domnia baronilor manualelor, înțelegem acum că era vorba doar de invidie, noii baroni devenind oamenii partidului aflați la 
conducerea ministerului.  

Cel mai trist e că cei care vor suporta consecințele negative vor fi elevii care la toamnă nu vor avea manuale pe bănci 
pentru că cei care ar trebui să se ocupe de asta, sunt ocupați cu afacerile!  

 
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 
 
 Întrebări 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

România înregistrează o creștere a importurilor de carne și preparate din carne 
 

România a importat, în primele două luni din 2018, carne şi preparate din carne în valoare de 124,8 milioane de euro, 
în creştere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). 

În schimb, exporturile de carne şi preparate din carne au fost de aproape două ori mai mici decât importurile, în 
valoare de 63,3 milioane de euro. 

Pe acest segment, România se află de ani buni într-un deficit ce continuă şi în 2018, acesta totalizând 61,5 milioane de 
euro numai în primele două luni ale acestui an. 

Anul trecut, România a înregistrat un deficit de 853,9 milioane euro în comerţul cu produse agroalimentare, în creştere 
cu 53% faţă de anul 2016, când a raportat 557,4 milioane de euro. 

Principalele produse exportate anul trecut au fost cerealele, în condiţiile în care numai încasările din grâu şi porumb au 
atins 1,73 miliarde de euro. Pe de altă parte, în topul produselor importate anul trecut s-a menţinut carnea de porc, cu o valoare 
de 475 de milioane de euro. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt politicile publice pe care le aveți în vedere pe termen mediu și lung pentru reducerea acestui deficit?  
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere în ceea ce privește sprijinirea producătorilor autohtoni ? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Debirocratizarea administrației publice 
 

Având în vedere declarațiile dumneavoastră, la întâlnirea organizată de Asociaţia Municipiilor din România , în cadrul 
căreia au avut loc discuţii ce au vizat măsurile prin care se doreşte debirocratizarea administraţiei publice, va rog să precizați: 

1. Care este strategia pe care o aveți în vedere pentru implementarea conceptului de Smart City în cât mai multe oraşe 
ale României? 
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2. Care sunt etapele parcurse până în acest moment  în vederea implementării proiectului de Guvernare și  care sunt 
rezultatele concrete? 

Solicit răspunsul în scris 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
***  

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul  Educației Naționale 
 

Reuniunea Consiliului Educației-22 mai Bruxelles 
 

Având în vedere recenta participare a dumneavoastra  la reuniunea Consiliului Educaţiei, care a avut loc în data de 22 
mai, la Bruxelles, Belgia, precum și temele abordate vă rugăm să precizați: 

1. Care este strategia ministerului pe care il conduceți privind implementarea următoarelor           documente adoptate: 
- Revizuirea Recomandării Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
- Revizuirea Recomandării Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a 

dimensiunii europene a predării. 
- Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare o viziunii privind spaţiul european al educaţiei. 
2. Care sunt masurile pe care le va utiliza ministerul pe care îl conduceți  pentru alocarea de stimulente financiare 

instituţiilor de învăţământ superior şi programelor care promovează legătura cu angajatorii şi asociaţiile patronale prin Fondul 
de Dezvoltare Instituţionala?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

România, în contextul schimbării de paradigmă în ceea ce privește 
constituirea bugetului general al UE 2021-2027 

 

Propunerea de buget general al UE 2021-2027 prevedere o scădere cu 5% a fondurilor pentru Politica de Coeziune și 
Politica Agricolă Comună. La nivelul bugetului 2014–2020, pentru Politica de Coeziune, această scădere semnifică 17,5 
miliarde de euro în minus. 

După ce viitorul buget european va fi agreat, va începe negocierea viitorului Acord de Parteneriat între România și 
Comisia Europeană. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Care este viziunea ministerului pe care îl conduceți despre dezvoltarea prin fonduri europene  

a Romaniei având în vedere scăderea cu 5% a fondurilor pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună. 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lotul 3 din autorstrada Lugoj – Deva 
 

Procentul de realizare a lucrărilor pe acest tronson merge spre 90% din totalul său, însă ideea rezilierii contractului cu 
firma contractată încă persistă. Conform declarației dl. Ministru Șova: „Antreprenorul afirmă că face eforturi să reducă din 
decalajele pe care le-am constatat în ultimul timp, însă nici în aceste zile mobilizarea nu este nici măcar comparabilă cu cea de 
pe lotul 4. Acest lucru mă îngrijorează. Auspiciile rezilierii contractului plutesc asupra lui. Practic, dintr-o reziliere nimeni nu 
iese câştigător, dar nu vreau să facem rabat de la siguranţă şi nici nu putem sta impasabili la slaba mobilizare de care dă 
dovadă antreprenorul”. 
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Având în vedere procesul de licitație în România, cu numeroase amânări și contestații, rezilierea contractului ar 
însemna ca întreg proiectul să fie „dat înapoi” cu ani de zile. De asemenea, Asociația Pro Infrastructura considă că: „O astfel 
de reziliere în acest stadiu ar fi dezastruoasă, din punct de vedere al deschiderii circulației, care ar fi amânată cu câțiva ani”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere faptul că procentul de realizare a tronsonului este 90%, de ce se dorește insistent rezilierea 

contractului?  
2. Care sunt motivele clare pentru o eventuală reziliere, având în vedere faptul că aceasta ar da înapoi proiectul cu ani de 

zile?  
3. Dacă se va rezilia contractul cu actualul constructor, veți grăbi procesul de realizare a tronsonului pentru a nu fi închisă 

circulația ani de zile? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Senzor de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare 
a glicemiei pacienților bolnavi de diabet 

Stimată doamnă ministru, 
În România, 3500 de copii diagnosticaţi cu diabet sunt chinuiţi anual cu mii de înţepături pentru că nu se găsește o 

soluție de a finanța senzorul de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare a glicemiei.  
Conform declarațiilor doamnei ministru Sorina Pintea „Dispozitivul a fost evaluat, urmează să fie depus dosarul la Casa de 
Asigurări de Sănătate pentru decontare, pentru intrarea în program”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va putea fi decontat senzorul de monitorizare a glicemiei? 
2. De ce s-a ajuns în situația în care în anul 2018, în România, pacienții bolnavi de diabet nu pot beneficia de un astfel de 

senzor de monitorizare a glicemiei, când în alte state membre ale Uniunii Europene acest lucru se întamplă de ceva 
timp? 
Solicit răspunsul în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Concursul Balcaniada de Infomatică 
 

În perioada 7-13 iulie, în Timișoara va avea loc Balcaniada de Infomatică, concurs organizat la Liceul „Grigore 
Moisil”. La concurs vor participa 180 de elevi și peste 100 de profesori din România, Muntenegru, Serbia, Albania, Croația, 
Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Cipru, Turcia și Macedonia. Ministerul Educației a alocat câte 66.200 de lei pentru 
organizarea Balcaniadei la Informatică pentru juniori, respectiv pentru Balcaniada la care vor participa elevii de liceu. Însă 
banii nu sunt suficienți pentru a asigura cazarea și masa invitaților la nivel hotelier sau a altor activități, iar Inspectoratul Școlar 
Timiș este nevoit să recurgă la sponsori pentru buna desfășurare a concursului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. De ce a fost alocată doar suma de mai puțin de 14 euro pe zi pentru cazarea și masa  

participanților? 
2. Aveți în vedere suplimentarea sumei alocate concursului Balcaniada de Infomatică pentru ca  

Inspectoratul Județean Timiș să nu mai fie nevoit să caute sponsori? 
 Solicit răspunsul în scris. 
 Cu deosebită stimă,                                         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Site-ul oficial al Ministerului Educației, Edu.ro este în mentenanță 
Înainte de cele mai importante examene din preuniversitar, absolvenții de clasa a VIII-a încep examenele Evaluării 

Naționale, iar la finalul lunii intră în examenele de Bacalaureat absolvenții de liceu, site-ul oficial al Ministerului Educației, 
Edu.ro este în mentenanță. Lucrările de mentenanță au loc după ce a fost sesizat faptul că site-ul Edu.ro minează criptomenedă, 
iar experții CERT-RO au confirmat că site-ul a fost compromis și au intervenit eliminând scriptul problemă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când vor fi finalizate lucrările de mentenanță? 
2. Când va fi funcțional site-ul pentru a putea fi accesat de către public? 
3. Ați identificat cine este responsabil pentru problemele de pe site? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Absorbție slabă de bani europeni pe Programul Operațional Capital Uman 
și Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor 

 

În exercițiul financiar 2014-2020, România nu a absorbit până acum nimic din cele 302 milioane de euro alocate țării 
noastre prin Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor. Deși au trecut 4 ani și jumătate de la lansarea noului cadru financiar 
multianual, rata de absobție a fondurilor destinate ocupării tinerilor este de 0%. Nici pe Programul Operațional Capital Uman 
(POCU) 2014-2020 România nu stă mai bine, până în februarie 2018 POCU avea absorbție zero. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Inteționați să remediați situația actuală printr-o absobție mai mare a fondurilor europene? 
2. Rata șomajului în rândul tinerilor este una foarte mare, veți prioritiza rata de absobție a fondurilor europene alocate 

României prin Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor? 
3. Din cele 4,6 miliarde de euro pe care le are la dispoziție România pentru a crea locuri de muncă, Guvernul României a 

absorbit doar 3,5 milioane de euro, ce măsuri veți lua în ceea ce privește această situație? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 

Starea căilor ferate din județul Satu Mare  

Stimate domnule ministru,  
În județul Satu Mare, infrastructura feroviară se află într-o avansată stare de degradare, iar lipsa investițiilor majore în 

dezvoltarea și întreținerea rețelei de transport determină o degradare accentuată a infrastructurii  feroviare.  
Din 14 decembrie 2013, ruta Satu Mare-Livada-Negrești Oaș-Bixad reprezintă o linie neinteroperabilă. Firma care era 

responsabilă din anul 2009 cu asigurarea transportului feroviar pe această rută a renunțat la contract, invocând motive de 
nerentabilitate și a predat această sarcină  Societăţii Naţionale de Căi Ferate Române. Menționăm faptul că din 15 ianuarie 
2014, ruta ar fi trebuit să fie preluată de către o altă firmă privată, pentru a soluționa problemele cetățenilor privind transportul 
feroviar, însă nici până în prezent nu au fost luate măsuri în acest sens.  

De asemenea, redeschiderea acestei rute de circulație reprezintă o prioritate, întrucât, în scurt timp se va deschide 
accesul public și al turiștilor la pârtia de ski Luna Șes, partie ce a fost realizată din fonduri guvernamentale (Program PNDL). 
În acest fel, este promovat și dezvoltat turismul în această zonă. Nevoia de a redeschide circulația pe această linie de cale 
ferată rezidă din nevoia stimulării dezvoltării economice a zonei, precum și a punerii în valoare a potențialului turistic al zonei 
Oașului.  

Având în vedere importanța transportului feroviar în această zonă, atât pentru permiterea deplasării cetețenilor, cât și 
pentru stimularea turismului din județul Satu Mare, vă solicit să îmi comunicați următoarele: 
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1. În ce stare se află ruta feroviară Satu Mare-Livada-Negrești Oaș-Bixad? 
2. Ce măsuri veți adopta pentru redeschiderea rutei și remedierea degradării căii ferate? 
 Solicit răspuns scris la prezenta întrebare. 
Cu stimă,         Deputat 

Romeo Nicoară 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Programe pentru stoparea comportamentului abuziv în şcoli 
Domnule  ministru,  
Şcoala este locul unde părinţii îşi trimit copiii încrezători că sunt în siguranţă şi că au parte de o educaţie 

corespunzătoare. În ultima perioadă însă, în şcolile din România se întâmplă tot mai multe evenimente care nu au ce căuta 
acolo. Este vorba despre comportamentul abuziv al cadrelor didactice.  

Cei care ar trebui să îndrume copiii şi să transmit  cunoştinţe dau un exemplu negativ celor mici prin comportamente 
deviante faţă de ei. Un exemplu concret este cel al profesorului de limba engleză din Sighetul Marmaţiei, cel care a sărutat o 
elevă în sala de clasă “pentru a o încuraja”. O astfel de conduită este intolerabilă şi transmite un semnal nepotrivit tinerei 
generaţii.  

Este adevărat că în scurt timp elevii vor primi vacanţa de vară, dar faptele rămân chiar dacă până la începerea unui nou 
an şcolar vor fi probabil “uitate”. Oficialii din Ministerul Educaţiei vor avea timp suficient să analizeze faptele pentru ca ele să 
nu se mai repete.  

Vă întreb domnule ministru dacă în acest moment , ministerul pe care îl conduceţi are un program concret pentru 
prevenirea şi stoparea unor astfel de comportamente abuzive în şcoli? Câte cazuri de comportament deviant s-au ănregistrat în 
şcolile din România în ultimii trei ani şi ce măsuri concrete aţi luat în fiecare caz în parte?  

Menţionez că doresc răspuns scris.  
Deputat 

Dr.Viorica Cherecheş 
*** 

 

Adresată doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Cum îmbunătățește Guvernul României situația dezastruoasă a vieții copilului din mediul rural? 
 

Stimată doamnă,  
Conform studiului „Bunăstarea copilului din mediul rural“ 2018, dat publicității în urmă cu doar câteva zile de către 

Fundația World Vision România, familiile din mediul rural nu dispun de venituri suficiente pentru a acoperi nevoile de bază 
ale copilului. Performanțele școlare și costurile ridicate sunt principalele motive pentru care copiii abandonează școala iar 
munca în gospodărie continuă să fie o obișnuință pentru mulți dintre ei. 

Este o realitate pe care nu o putem ignora. Pot fi citate pe larg și multe cifre din studiu. Credem însă că v-au fost aduse 
deja la cunoștință și, eventual, confirmate de statisticile de la nivelul ministerelor. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Când va elabora Guvernul României o strategie coerentă privind îmbunătățirea situației copiilor din mediul rural?  
2. Educația este influențată de nivelul de trai și de performanța școlilor. Câte școli și grădinițe vor fi date în folosință, 

în mediul rural, până la finalul mandatului dumneavoastră? 
3. O altă problemă gravă din mediul rural este și imposibilitatea accesării serviciilor de sănătate. Când și cum va fi 

rezolvată criza medicilor din această zonă? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Ştefan-Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
 

Politicile PSD-ALDE duc la suspendarea sau desființarea afacerilor 
 

Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Politici publice privind IMM, este prevăzut că sprijinirea 

sectorului IMM reprezintă o prioritate economică. Astfel, acest sector, contribuind considerabil la creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă, ar urma, conform programului de guvernare, să beneficieze, din partea statului, de politici publice 
care să le asigure accesul facil la finanțare, simplificarea și debirocratizarea procedurilor fiscale și de altă natură. 

Toate aceste promisiuni făcute de coaliția guvernamentală ar fi determinat creșterea numărului de noi afaceri. În 
realitate, statisticile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) arată însă că a sporit numărul firmelor și al PFA-
urilor care și-au suspendat activitatea sau sunt în insolvabilitate cu 35,58%, în ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut, iar cele dizolvate cu 62,51%. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care sunt cauzele pentru care tot mai multe firme cer suspendarea sau dizolvarea? 
2. Cum va influența acest fenomen îngrijorător bugetul de stat și piața forței de muncă? 
3. Ce măsuri efective vor fi aplicate pentru susținerea IMM-urilor? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

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

 

Adresată domnului Paul Stănescu,  ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Precizări privind programul național privind alimentarea 
cu gaze naturale a localităților rurale 

Domnule viceprim-ministru, 
 Ați afirmat recent că la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ați constituit un grup de 
lucru, care are ca obiectiv elaborarea unui program naţional privind alimentarea cu gaze naturale a localităților din România, în 
mod special al localităților rural, unde, în fiecare an, cetățenii se confruntă cu problema încălzirii locuințelor și cu prețul în 
creștere a lemnului de foc.  

În momentul în care ați anunțat acest proiect, ați făcut cunoscute și unele dintre principiile care vor sta la baza 
acestuia: similaritatea programului cu  Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), precum și faptul că intenționați ca 
investițiile (rețelele de gaze) să rămână în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale, iar acestea să găsească, ele însele, 
ulterior, un operator care să furnizeze gaze naturale în rețele. 
 Apreciez faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice intenționează să aducă un spor de 
modernizare în viața comunităților locale, însă, trebuie să vă spun că mai multe aspecte ale acestui proiect îmi ridică mari 
semne de întrebare cu privire la fezabilitatea acestui program, chiar pentru localitățile rurale, unde trăiesc comunitățile care au 
cea mai mare nevoie de un asemenea program. Sperând că echipa de lucru de la nivelul Ministerului vor spulbera temerile 
mele, vă solicit, domnule ministru, următoarele clarificări: 

- În condițiile în care, prin Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat al României pentru anul 2018 nu s-au prevăzut  
credite bugetare suficiente nici măcar pentru asigurării unei finanțări corespunzătoare pentru Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, iar domnia voastră v-ați angajat să demarați acest program încă din a doua parte a anului 2018, vă solicit să 
precizați cum intenționați să finanțați programul naţional privind alimentarea cu gaze naturale, știindu-se că asemenea 
investiții sunt extrem de costisitoare? Intenționați să transferați povara financiară a programului tot pe seama bugetelor locale? 

- Având în vedere faptul că performanțele Ministerului Fondurilor Europene sunt extrem de  
modeste și că peste 27 de miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile se află încă la dispoziția României, în cadrul 
de programare bugetară 2014-2020, vă solicit să precizați de ce nu utilizați fondurile nerambursabile pentru a finanța acest 
program?  

- Vă solicit să precizați modalitatea în care intenționați să stimulați/convingenți operatorii  
economici care distribuie gaze naturale în scopul interconectării rețelelor comunitare de gaze naturale? Se va implica MDRAP 
direct în negocierile cu marii operatori din sectorul gazelor naturale? 
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- Cine va asigura mentenanța rețelelor comunitare de gaze naturale, din ce resurse financiare și  
cum veți rezolva problema dreptului de administrare sau problema dreptului de proprietate al acestora? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu deosebită consideraţie,        Deputat 
Ioan Balan 

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

Deficitul de personal la nivelul Poliției române și numărul de dosare de pensionare 
aflate în procesare la nivelul M.A.I. 

Doamnă ministru, 
 Vă aflați la conducerea Ministerului Afacerilor Interne de un timp apreciabil, motiv pentru care consider că ați putut 
constata și dumneavoastră dimensiunea periculoasă a deficitului de personal care persistă la nivelul tuturor structurilor Poliției 
române, precum și la nivelul Jandarmeriei române. Chiar domnia voastră ați recunoscut, la un anumit moment, că deficitul de 
personal este de peste 20 de mii de cadre la nivel național, număr care nu poate fi acoperit nici măcar în următorii 4-5 ani, prin 
intermediul noilor promoții de absolvenți ale unităților de învățământ de profil.  

Chiar dacă anul trecut s-au realizat intrări importante în sistem, trebuie să remarcăm că și ieșirile au fost pe măsură, în 
special prin atractivitatea pensionărilor. Din păcate, potrivit unor informații care circulă în spațiul public, prin menținerea unui 
sistem de pensionare extrem de avantajos și prin menținerea unei vârste extrem de scăzute pentru a solicita ieșirea la pensie, 
numărul de solicitări de pensionare a crescut foarte puternic în perioada ianuarie-mai 2018, ceea ce va amplifica și mai putenic 
deficitul de personal la nivelul structurilor MAI. Mai mult decât atât, prin aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017, care a creat 
puternice discriminări salariale (ofițerul de poliție este inferior remunerat față de un polițist local) s-a creat o mai mare 
atractivitate pentru o poziție în cadrul structurilor poliției locale, deși responsabilitatea și calificarea unui ofițer de poliție este 
superioară. În contextul în care unele unități de poliție din Județul Dolj funcționează la cote de avarie din perspectiva 
resurselor umane, vă solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări: 

- Care era, la data de 31 mai 2018, deficitul de personal înregistrat de structurile Poliției și Jandarmeriei române, atât la  
nivel național, dar și pentru cazul particular al Județului Dolj? 

- Solicit o situație defalcată a deficitului de personal pe unități/posturi de poliție la nivelul Județului Dolj, cunoscând  
faptul că la nivelul județului provocările infracționale sunt extrem de ridicate. 

- Câte solicitări de pensionare s-au formulat în primele 5 luni ale anului 2018 din rândul lucrătorilor Ministerului  
Afacerilor Interne?  

- Câte asemenea solicitări s-au formulat numai din rândul lucrătorilor MAI de la nivelul Județului Dolj? 
- Care este vârsta medie a lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne care s-au pensionat în anii 2017 și 2018, precum și  

vârsta medie a celor care au formulat solicitări de pensionare? 
- Care este cuantumul mediu al pensiei obținute de pensionarii MAI în anul 2018, raportat la salariul net obținut în  

aceeași perioadă? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,           Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb,  ministrul Fondurilor Europene 
 

Proiecte pentru zona Munților Apuseni finanțate în cadrul de programare bugetară 2014-2020 
 

Doamnă ministru, 
În condițiile în care în cadrul negocierilor de la Bruxelles privind viitorul buget european 2021-2027 se ia în calcul o 

creștere a fondurilor alocate României pentru programele de coeziune economică și socială, precum și o reducere pentru alte 
programe – ca efect al reducerii bugetului european, prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană – este imperios necesar 
ca România să utilizeze la maximum fondurile destinate eliminării decalajelor de dezvoltare, alocate în cadrul de programare 
bugetară 2014-2020. 
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După cum foarte bine cunoașteți, alături de regiunile Nord-Est, Sud-Vest și Sud, zona extinsă a Munților Apuseni, 
incluzând actualele și fostele zone miniere, se încadrează în criteriile de eligibilitate pentru a putea fructifica avantajele 
fondurilor europene nerambursabile, în scopul creșterii standardului de viață al populației și al prevenirii depopulării totale a 
unei zone economice puternic defavorizate. 

Din semnalele trase de către doamna Corina Crețu, comisar european pentru dezvoltare regională, înțelegem că 
România mai are la dispoziție cel puțin 27 de miliarde de euro în acest exercițiu financiar, numai din fondurile structurale, 
nemailuând în calcul și alte oportunități de finanțare pe care le acordă Comisia Europeană pe direcții cum ar fi: eliminarea 
sărăciei, creșterea ocupării în piața muncii, mecanisme de interconectare în domeniul infrastructurii etc. În speranța că domnia 
voastră ați acordat o atenție cuvenită zonelor defavorizate din punct de vedere economic, vă solicit, doamnă ministru, să îmi 
prezentați următoarele informații: 

- Care este numărul de proiecte și valoarea acestora, finanțabile în cadrul de programare bugetară 2014-2020, care 
urmăresc obiective de dezvoltare economică și socială în zona extinsă a Munților Apuseni, incluzând actualele și 
fostele zone miniere? Solicit o situație detaliată a proiectelor macro, al cărui impact ar trebui să fie tangibil chiar din 
anii următori. 

- Câte proiecte și care este valoarea acestora au fost contractate cu unități ale administrației publice locale din zona 
extinsă a Munților Apuseni, incluzând actualele și fostele zone miniere? Vă solicit să precizați și dacă Guvernul s-a 
asigurat că administrațiile locale, urmare a nenumăratelor revoluții fiscale, au asigurați banii necesari pentru 
cofinanțare? 

- În condițiile în care România conduce în topul european cu cele mai multe regiuni extrem de sărace, vă solicit să 
prezentați demersurile dumneavoastră la nivel european, pentru a susține în continuarea existența unei axe puternice de 
coeziune economică și socială în perioada următoare de programare bugetară 2021-2027. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,              Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova,  ministrul Transporturilor 
 

Recuperarea prejudiciilor provocate infrastructurii rutiere 
din polițele de răspundere civilă obligatorie 

Domnule ministru, 
 Aproape zilnic au loc accidente rutiere pe drumurile naționale din România și, fără excepție, din fiecare eveniment 
rutier se produc degradări ale elementelor de infrastructură: parapeți, borduri, spații pentru delimitare, stâlpi de iluminat etc. 
După cum foarte bine cunoașteți, polițele de răspundere civilă obligatorie acoperă inclusiv riscurile de avariere a elementelor 
de suprastructură și infrastructură rutieră, nu numai prejudiciile produse terței persoane implicate în evenimentul rutier.  
 Din păcate, circulând pe drumurile publice, nu poți să nu constați că avariile produse la elementele de infrastructură 
produse de accidentele rutiere rămân nereparate și ani de zile, deși mare parte dintre elementele distruse au rolul de a crește 
siguranța circulației pe drumurile publice. Față de această situație, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Care este numărul de solicitări pe care CNAIR le-a formulat către asigurători, în vederea acoperirii prejudiciilor 
produse infrastructurii rutiere în anii 2016-2018? 

- Care sunt sumele recuperate de la asigurători în baza polițelor de răspundere civilă obligatorie? 
- Care este, potrivit regulamentelor interioare, termenul mediu de intervenție în cazul deteriorării infrastructurii rutiere 

ca urmare a accidentelor rutiere?  
 Vă mulțumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Repartizare autospecialelor pentru Serviciul de Ambulanță Alba 
Doamnă ministru, 
Ministerul s-a angajat, încă de anul trecut, să înnoiască o parte consistentă a parcului de autospeciale cu care sunt 

dotate serviciile județene de ambulanță. Mihai Tudose prezentase un acord explicit al Comisiei Europene, care agrease ca 
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achiziția acestora să se realizeze din fonduri europene nerambursabile. La nivel legislativ, s-au operat mai multe modificări în 
sensul atribuirii Ministerului Sănătății de competențe sporite în vederea realizării unei achiziții eficiente, din care să rezulte 
mai multe economii și, respectiv, mai multe ambulanțe noi achiziționate. Având în vedere că operațiunea de achiziție nu este 
nicidecum de complexitatea unei atribuiri de lucrări, aceasta putându-se face și numai în câteva luni, vă solicit, doamnă 
ministru, clarificări privind acest program: 

- Care era, la data de 31 mai 2018, stadiul achiziției de autospeciale cu care urmează să fie dotate serviciile județene de  
ambulanță? 

- Câte unități intenționați să achiziționați, la ce preț mediu, cu ce tip de dotări și care este bugetul  total al programului? 
- Care va fi valoarea sprijinului financiar al Uniunii Europene pentru acest program și care va fi contribuția statului  

român? 
- Câte unități de autospeciale vor fi repartizate către Serviciul Județean de Ambulanță al Județului Alba, în urma acestei  

achiziții? 
- În condițiile în care în zonele montane, greu accesibile pe cale rutieră, sunt necesare achiziții și pentru alt tip de  

autospeciale de urgență, vă solicit să precizați dacă aveți în intenție să demarați și alt tip de achiziții de autospeciale pentru 
serviciile județene de ambulanță? 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor 
 

Precizare termen finalizare lucrări la podul de la Mărăcineni, jud. Buzău 
 

Stimate domnule ministru, 
Obiectiv strategic, podul de la Mărăcineni, pe sensul de mers dinspre Râmnicu Sărat spre Capitală, a fost închis pe 

data de 20 aprilie a.c. și nu mai poate fi circulat. Miile de mașini care tranzitau zilnic structura, pe sensul dinspre Râmnicul 
Sărat spre Buzău, sunt acum dirijate pe noul pod, care a preluat întregul flux de mașini, dinspre și spre București. Sensurile de 
mers au fost separate, au fost montate mai multe semafoare dar, cu toate acestea , s-au creat cozi kilometrice pe drumul care 
leagă localitățile de pe Valea Slănicului cu șoseaua europeană 85. Podul de la Mărăcineni este tranzitat zilnic, în medie, de 32 
de mii de vehicule. 

Lucrările la podul metalic Mărăcineni sunt estimate să dureze 26 de săptămâni și vor costa peste un milion de euro. 
Vă întreb domnule ministru, să îmi precizați termenul la care  lucrările la podul de la Mărăcineni, jud. Buzău vor fi 

finalizate sau dacă există riscul ca termenul de executare al reabilitării acestuia să fie modificat, conform unor articole din 
presă. Având în vedere traficul de coșmar și cozile interminabile la care sunt supuși cetățenii, vă solicit să luați toate măsurile 
necesare pentru ca lucrările să fie terminate la timp. Solicit răspuns scris. Cu stimă,  

 
Deputat 

Cristinel Romanescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Stadiul lucrărilor de reabilitare a DN 76 
Stimate domnule ministru, 
Vă aduc la cunoștință starea dezastruoasă a carosabilului de pe DN 76, tronsonul care face legătura între comunele 

Lunca (Jud. Bihor) și Vârfurile (Jud. Arad). Contractul semnat pentru reabilitarea acestui tronson a fost reziliat în iarna anului 
trecut, iar din acel moment, din câte știu, nu a existat nicio altă acțiune pentru a relua lucrările de reabilitare. Această zonă 
rămâne în continuare un real pericol pentru toți conducătorii auto. În urmă cu câteva luni, o alunecare de teren pe tronsonul 
Criștiorul de Jos - Vârfuri, a blocat circulația pe DN 76 timp de 2-3 zile, obligând șoferii să facă o ocolire de aproximativ 150 
km, pentru a ajunge dintr-o parte în alta. 

Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați ce demersuri ați întreprins pentru a începe lucrările de reabilitare pe acest 
tronson și când estimați că vor fi finalizate aceste lucrări? 
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De asemenea, când veți începe lucrările pe tronsonul Vârfurile – Ionești, în lungime de aproximativ 20 de km, care a 
fost complet abandonat de aproape 5 ani? 

Vă amintesc de asemenea că pe tronsonul Pocola- Oradea, acolo unde carosabilul a fost reabilitat prin procedura 
reciclării asfaltului, calitatea acestuia lasă mult de dorit pe mai multe porțiuni, datorită faptului că nu s-a mai turnat stratul de 
uzură final. Vă rog să-mi comunicați când se va finaliza această lucrare și care este motivul pentru care aceasta nu s-a executat 
până la capăt, la momentul respectiv. 

Pe când estimați finalizarea completă a drumului DN 76, aflat de mult prea multă vreme în reabilitare, fapt care 
afectează turismul din zonă, activitățile economice și circulația în general, în zonă. 

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Dan, ministru Afacerilor Interne 
   doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Achiziția de noi ambulanțe 
Stimate doamne ministru, 
Anul trecut în luna octombrie ați anunțat definitivarea elaborării procedurii de achiziție centralizată a 2 200 de 

ambulanțe. Având în vedere starea tehnică extrem de proastă în care se prezintă actualele ambulanțe ale serviciilor de urgență, 
stare raportată de cadrele medicale aflate pe teren și care pune în pericol viața pacienților, vă rog să-mi comunicați 
următoarele: 
-câte ambulanțe au fost deja achiziționate și în ce județe? 
-când preconizează ministerul dumneavoastră că toate cele 2 200 de ambulanțe vor fi puse la dispoziția unităților de urgență? 

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic din România 
Domnule ministru, 
Unul din obiectivele pe care mi le-am propus în acest mandat ca parlamentar a fost acela de a susţine şi promova, prin 

toate mijloacele posibile, învăţământul profesional şi tehnic din România. Din toate intervenţiile dumneavoastră publice, a 
reieşit că sunteţi de acord cu faptul că dezvoltarea acestui tip de învăţământ este imperios necesară pentru a face faţă nevoilor 
de forţă de muncă. Pentru a urmări mai bine stadiul dezvoltării acestui tip de învăţământ, am solicitat câteva informaţii 
Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic din România. În urma acestei solicitări şi a 
analizei făcute, am observat câteva lucruri care pentru mine sunt alarmante şi care dovedesc că una spuneți, alta faceți. 

În acest an şcolar, la nivelul ţării noastre, sunt formate şi funcţionează clase în învăţământul liceal tehnologic după 
cum urmează: 

a IX-a a X-a a XI-a 

1.965 2.107 2.236 

Iar clase din învăţământul profesional, inclusiv cel dual: 

a IX-a a X-a a XI-a 

1.248 1.192 1.187 
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Dacă vom face un total al claselor care funcţionează în acest an şcolar atât în învăţământul liceal tehnologic cât şi în 
cel profesional, vom observa un trend descendent al numărului de clase: 

a IX-a a X-a a XI-a 

3213 3299 3423 

Iată deci, că la nivel naţional avem cu 124 mai puţine clase de a X-a decât de a XI-a şi cu 86 mai puţine clase de a IX-a 
decât de a X-a.  

Domnule Ministru, cu atât mai mult cu cât sunteţi inginer, având în vedere cele menţionate mai sus, cum veţi proceda 
astfel încât să schimbaţi trendul descrescător al numărului de clase din învăţământul profesional şi tehnic, trend în care ne 
aflăm acum? Cum se explică acest trend, având în vedere declarațiile dumneavoastră de susținere a învățământului 
profesional? Consideraţi că schimbările mult prea dese ale miniştrilor educaţiei, în ultimii ani, au fost motive pentru insuccesul 
implementării unor măsuri reale de dezvoltare a acestui tip de învăţământ?  
   Aştept răspuns în scris. 

Cu stimă,           Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

 Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
    domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 

 

Termen finalizare a devierii Someșului 
 

Pentru Aeroportul International Cluj, există un plan de dezvoltare a infrastructurii, iar cel mai important obiectiv este 
extinderea pistei, pentru atingerea unui număr de  7 milioane de pasageri în 2030. Aeroportul are  potenţial chiar și pentru 
inaugurarea zborurilor intercontinentale, dar este absolut necesară prelungirea pistei la 3.500 de metri. În prezent, extinderea 
pistei este blocată din cauza nefinalizării lucrărilor la râul Someş, pentru că pista este paralelă cu viitorul curs al Someşului. 
Practic, Ministerul Mediului a informat recent autoritățile locale că nu se mai pot continua lucrările la devierea Someşului 
pentru că nu au alocat fonduri şi pentru că au făcut un studiu de fezabilitate greşit, care trebuie modificat (poate anul viitor). 
Președintele Consiliului Judetean Cluj a semnat autorizatia de construire solicitată de Administraţia Bazinală de Apă pentru 
devierea cursului Somesului Mic în zona aeroportului,  iar  devierea Someșului pe 9 kilometri ar costa 24 de milioane de euro. 

Pentru deblocarea acestei situații prezentate mai sus, vă întreb, domnilor miniștri, ce măsuri concrete veți lua și ce 
termene estimați pentru bugetarea si finalizarea unui nou studiu de fezabilitate pentru devierea Someșului dar și pentru 
finalizarea lucrărilor pentru acest obiectiv important pentru județul Cluj. 

Solicit răspuns în  scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Adrian Oros 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Precizare termen de finalizare pentru centura metropolitană Cluj-Napoca  
Primăria municipiului Cluj-Napoca va plăti 4-5 milioane de euro pentru realizarea studiului de fezabilitate la viitoare 

centură metropolitană, în locul Guvernului României. Concret, primăria va face studiul de fezabilitate, proiectul tehnic pentru 
realizarea centurii metropolitane pentru cei 38 kilometri de centură care vor fluidiza traficul în localitate. În prezent, s-a 
încheiat faza de depunere a ofertelor pentru realizarea studiului de fezabilitate la centură și se va trece la faza de evaluare a 
ofertelor, iar după desemnarea câștigătorului, se vor urma procedurile legale, pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate și a 
întocmirii documentațiilor tehnice dificile.  

Există fonduri europene pentru centură, în valoare de 150 milioane de euro, dar doar Guvernul României este eligibil 
pentru a le accesa.  Această centură metropolitană a Clujului care va avea  o lungime de 38 de kilometri porneşte de la nodul 
de autostradă A3 de la Gilău , va continua pe malul Someşului  8,4 kilometri până la sensul giratoriu, va traversa Făgetul şi se 
va finaliza  la nodul de centură Apahida-Vâlcele cu ramificaţii de străzi înspre oraş din această centură”. 
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Având în vedere că primăria Cluj-Napoca şi-a asumat deja realizarea studiilor de fezabilitate pentru centura 
metropolitană, și că în Master Planul de Transport al României, centura Cluj-Napoca avea termen de implementare, perioada 
2016-2017, vă întreb, domnule  Ministru al Transporturilor, următoarele: 
•  care sunt motivele concrete pentru amânarea lucrărilor la centura metropolitană Cluj-Napoca? 
•   ce garantii  ne dați cu privire  la accesarea până in anul 2020 a banilor europeni alocați si cine răspunde dacă se va ajunge la 
rambursarea lor ? 
•  perioada 2020- 2023 reprezintă etapa finală a proiectului menționat; care sunt garantiile de buna execuție si task-urile  de 
execuție anuale? 

Solicit răspuns în  scris. 
Cu stimă,            Deputat 

Adrian Oros 
*** 

 

Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul  Afacerilor Externe 
 

Clarificări prividind vizita în Rusia a președintelui Curții Constituționale a României 
 

Stimate domnule ministru,   
Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, a participat la o cea de-a opta ediție a ”International 

Legal Forum”, o conferință organizată cu sprijinul Kremlinului, la Sankt Petersburg, în Rusia.  
Conform informațiilor media, a existat o recomandare din partea Ministerului Afacerilor Externe către domnul Valer 

Dorneanu de a nu participa la acest eveniment, recomandare de care dumnealui nu a ținut cont. Având în vedere liberul acces 
la informații de interes public, precum și nevoie de a clarifica aspecte extrem de importante din agenda publică a autorităților 
statului român doresc să îmi precizați dacă a existat întradevăr această recomandare oficială din partea Ministerului Afacerilor 
Externe. Totodată, în cazul în care nu sunt informații clasificate doresc să îmi precizați care au fost motivele care au stat la 
baza acestei recomandări, precum și răspunsul primit din partea președintelui Curții Constituționale a României. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Clarificări privind stadiul epidemiei de rujeolă în rândul copiilor 
 

Stimată doamnă ministru,  
Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în România, de la 

debutul epidemiei - februarie 2016, au fost confirmate până în prezent 13.563 de cazuri, dintre care 55 decese.  
Având în vedere că deja sunt 2 ani și epidemia de rujeolă face ravagii în rândul copiilor, doresc să îmi clarificați care 

sunt măsurile pe care le luați pentru a stopa extinderea epidemiei. Totodată vă rog să îmi precizați care este gradul de vaccinare 
în rândul copiilor în România și în județul Iași. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,           Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul  Tineretului și Sportului 
 

Investiții în infrastructura sportivă din județul Iași 
Stimată doamnă ministru,  
În programul de guvernare al Partidului Social Democrat, precum și în abordările publice ale fostului ministru al 

sportului, Marius Dunca, figura construirea unei săli polivalente moderne în Iași. Totodată trebuie precizat că inclusiv primarul 
Municipiului Iași a dat asigurări că în anul 2017 vor fi demarate procedurile pentru construirea acestui obiectiv, dar aceste 
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demersuri nu s-au mai concretizat. 
Având în vedere cele menționate anterior, doresc să îmi precizați dacă Ministerul Tineretului și Sportului, prin 

Compania Națioanală de Investiții, are în vedere construirea unei Săli Polivalente moderne, la standarde internaționale în Iași? 
Totodată vă solicit să îmi precizați dacă există, din partea Primăriei Municipiului Iași sau a Consiliului Județean Iași, solicitări 
și documente depuse pentru construirea unui stadion nou sau modernizarea celui existent în Iași? 

 Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,            Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 
 
 
 

 Interpelare 

 
Adresată: domnului Eugen Teodorovici, ministerul Finanțelor Publice 
De către: Pavel Popescu, deputat PNL 
Obiectul interpelării: România a înregistrat o creştere accentuată a insolvenţei comerciale 
 

Stimate domnule ministru, 
În primele patru luni ale acestui an, după cum arată ultimele date publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului România s-a înregistrat o creştere accentuată a insolvenţei comerciale. Potrivit statisticilor, numărul societăţilor 
comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) în caz de insolvabilitate sau suspendare s-a majorat faţă de anul precedent 
cu 17,38%,  respectiv cu 35,58%, în ianuarie-aprilie 2018. 

Conform datelor ONRC, 2965 companii şi PFA şi-au declarat insolvabilitatea în primele patru luni ale anului 2018, în 
timp ce alte 6.958 persoane şi-au suspendat activitatea. Capitala Bucureşti a înregistrat cel mai mare procent, companiile şi 
PFA-urile reprezentând aproape 20% şi 13% din totalul ţării. Sectoarele cele mai afectate de fenomenul de insolvenţă sunt 
comerţul en gros şi cu amănuntul, precum şi atelierele de reparaţii auto. 

Anul trecut, 9102 de companii şi PFA şi-au anunţat insolvabilitatea, în creştere cu 8,73% din 2016, în timp ce alte 
16.380 şi-au suspendat activitatea, o creştere de 2,9% faţă de anul precedent. Insolvenţele din România rămân de două ori mai 
mari decât media din Europa Centrală şi de Est. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați: 
1. Ce măsuri veți lua în vederea diminuării fenomenului de insolvență? 
2. Care sunt studiile pe care le-ați realizat în vederea monitorizării fenomenului de insolvență în ultimii 5 ani? 
3. Care sunt politicile publice pe care le aveți în vedere pentru a identifica si sprijini operatorii economici care 

desfășoară activități în sectoarele vulnerabile sau afectate de fenomenul insolvenței? 
 Solicit răspunsul în scris și oral. 
 Cu deosebită stimă,  

*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 17 - 2018  
Săptămâna 4 – 8 iunie 2018  

 

 

66 
 

 
 

Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 Declarație 

 
Salvarea pădurilor – o prioritate naţională 

 

În fiecare an, pe data de 5 iunie este aniversată Ziua Mondială a Mediului. Data a fost stabilită în 1972, de Adunarea 
Generală a Națiunilor Unite. Cu acest prilej, în peste 100 de ţări sunt organizate manifestări pentru conştientizarea populaţiei 
privind problemele de mediu. Anul acesta, România ar putea adopta ca temă de acţiune salvarea pădurilor din zona carpatină.  

Deşi aria transilvană a Carpaţilor este considerată ca ultima regiune sălbatică nedistrusă din Europa, munţii noştri fiind 
cea mai preţioasă resursă naţională, mulţi români nu-i acordă importanţa cuvenită. Nu numai distrugerea pădurilor este 
ignorată, ci şi frumuseţea şi puritatea peisajului montan, alterate de trecerea turiştilor autohtoni, care se comportă ca nişte 
vandali, lăsând în urmă tone de gunoaie, ce afectează ulterior numeroasele cursuri de apă. 

Dacă numai turiştii ar fi responsabili pentru profanarea mediului, daunele provocate naturii n-ar ajunge la proporţiile 
existente. Numai că, la amplificarea lor contribuie vârtos firmele care exploatează nemilos pădurile. Numeroşi arbori seculari 
au căzut pradă drujbelor. Se taie copacii zi şi noapte, ilegal, sau la limita legii. Fauna şi flora Carpaţilor sunt tulburate din 
rostul lor şi ameninţate cu extincţia. 

   Nu se poate afirma că nimeni nu se îngrijorează de această situaţie, dar eforturile dedicate reabilitării zonelor de 
munte trebuie intensificate, iar acţiunile consacrate acestei cauze trebuie urgentate, înainte de a constata că e prea târziu. La 
decimarea pădurilor contribuie şi incendiile, provocate neglijenţa oamenilor.  

   România pierde 3 hectare de pădure virgină pe oră, iar jumătate din acest fenomen se petrece în arii protejate. Aceste 
păduri sunt o adevărată “sărbătoare a biodiversităţii”, după cum aprecia şi prinţul Charles, al Marii Britanii. Cu toate acestea, 
masacrarea pădurilor continuă. La măcel participă cu bună ştiinţă şi unii angajaţi ai ocoalelor silvice, aşa cum s-a constatat 
săptămâna trecută,  cu prilejul unor acţiuni în forţă ale instituţiilor statului. Într-un singur an, defrişările ilegale din pădurile 
României au adus prejudicii de 5,7 milioane de euro, după ce au fost raşi după faţa pământului 146 de mii de metri cubi de 
lemn, care a luat calea exportului. Referindu-se la activitatea firmei Holzindustrie Schweighofer, europarlamentarul austriac 
Thomas Waitz aprecia că “Dacă ar lucra la noi ca în România, (această firmă) ar avea ar avea mari probleme legale.” Se ştie că 
în ţările occidentale regimul silvic prevede sancţiuni draconice pentru orice infracţiune care afectează mediul. Este imperios 
necesar, acum, să procedăm în consecinţă. 

   Acţiunile consacrate salvării pădurilor şi plantării de arbori trebuie să fie tot mai ample, sensibilizând, astfel, întreaga 
populaţie a ţării, inclusiv prin educarea copiilor, nu numai în ziua de 5 iunie, ci în fiecare zi.  

 
Deputat 

Niță Mihai 
*** 




