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I.SINTEZA LEGISLATIV Ă 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor  
(săptămâna 18 – 21 aprilie 2017) 

 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 18 aprilie 
 

 
Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 18 aprilie, următoarele acte normative: 

 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului  

Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - 
Migraţia pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti JOIN(2017)4 (PHCD 
29/2017); 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri  
de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea 
în anul 2016 (PL-x 125/2017) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1)  
din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român (PL-x 
169/2017) - lege ordinară; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter  
ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 518/2016) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului  
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (PL-x 34/2017) - lege ordinară. 
Referitor la acest proiect, Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică au propus respingerea. 
 

Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, reexaminarea, la cererea 
Preşedintelui României, a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (PL-
x 375/2016/2017) - lege ordinară și proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016)  - lege ordinară. 
 

 
 

  Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  19 aprilie 
 
 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final, miercuri, 19 aprilie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului 
Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi 
Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi 
omeneşti JOIN(2017)4 (PHCD 29/2017) (234 voturi pentru, 1 împotrivă); 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) 
din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului 
român (PL-x 169/2017) - lege ordinară (236 voturi pentru, 1 împotrivă); 
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3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 518/2016) - lege ordinară (239 voturi pentru); 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.800 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (Pl-x 341/2016) - lege ordinară (154 voturi pentru, 78 împotrivă, 2 abțineri); 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 353/2016) - lege 
ordinară (242 voturi pentru); 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în 
contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PL-x 166/2017) - lege ordinară (238 voturi 
pentru, 1 împotrivă); 

6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate (PL-x 620/2009) - lege ordinară (237 voturi pentru,  3 împotrivă, 1 
abținere); 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit. d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 
349/2016) - lege ordinară (239 voturi pentru); 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri 
de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru 
acestea în anul 2016 (PL-x 125/2017) - lege organică (239 voturi pentru, 1 abținere). 

 
Au fost adoptate, tot prin vot final, un număr de 13 propuneri legislative (9 ordinare, 4 organice), pentru care au fost 

întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 
Un număr de trei proiecte de lege au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării de rapoarte 

suplimentare: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) - lege 

ordinară; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) - lege ordinară; 
3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PL-x 338/2016) - lege ordinară. 
 

În aceeași zi, Camera Deputaților a validat mandatul de deputat al domnului Nicolae Daniel Popescu (Circumscripția 
electorală 43 Diaspora) în urma demisiei din Parlament a domnului Manuel Costescu, ales pe listele electorale ale Uniunii 
Salvații România (217 voturi pentru). 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camera Deputaților 

Sesiunea  februarie – iunie 2017* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 21 aprilie 2017) 
 

Totalul ini ţiativelor legislative 971 
din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 
– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 172 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 272 

302 

– votate  
 

298   
             din care: - înaintate la Senat      19 

                            - în procedura de promulgare 38 

                            - promulgate** 58 

                            - respinse definitiv 183 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final 2 

2) Se află în proces legislativ 671 
a) pe ordinea de zi 140 
b) la comisii  
 

513 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 14 
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

4 

3) Iniţiative clasate 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  3 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 2 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
   Cele 298 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           79 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
     50  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  
                 20 proiecte de legi  

            219 propuneri legislative 
 

          * Situaţia include şi ini ţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 72 legi, dintre care 12 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 58 din iniţiativele 
legislative adoptate în actuala sesiune. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative  

aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor  
 
 

Şedinţele din zilele de marţi, 18 şi miercuri, 19 aprilie 2017 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

156 

        din care: - în dezbatere 

 

154 

                       - la vot final 
 

2 

  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          21 

               

23 

   - votate 
 

21 

            din care: - la promulgare  
 

8 

                           - respinse definitive 
 

13 

   - la vot final 
 

2 

  
Retrimise la comisii 
 

5 

 
 
        ▪ Cele 21 iniţiative legislative votate privesc: 
                      3 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                            din care: 
                  2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                         1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 
                              18 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 

 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 18 – 21 aprilie 2017) 

 
 

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

1.  PL-x 125/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru 
reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016  
 

2.  PL-x 169/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea 
art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român  
 

3.  PL-x 518/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  
 

4.  Pl-x 341/2016 - Lege pentru modificarea alin. (2) al art.800 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății 
 

5.  Pl-x 353/2016 - Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

6.  PL-x 166/2017 - Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a 
drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 
 

7.  PL-x 620/2009 - Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe 
de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 
 

8.  PL-x 349/2016 - Lege pentru modificarea art.456 alin.(1) lit. d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
 

  
 
II. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

  1. PL-x 34/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice  
 

  2. PL-x 70/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului  
 

  3. Pl-x 219/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă  
 

  4. Pl-x 312/2014 - Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
  

  5. Pl-x 259/2015 - Propunere legislativă - Legea traducătorilor şi interpreţilor  
 

  6. Pl-x 228/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  11 - 2017  
Săptămâna 18 – 21 aprilie 2017  

 

 

7 
 

 

  7. PL-x 514/2016 - Proiect de Lege privind adopţia în România  
 

  8. PL-x 180/2015 - Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative 
de proprietate  
 

  9. Pl-x 469/2016 - Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea 
riscului de boală cardiovasculară  
 

10. Pl-x 281/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
 

11. PL-x 24/2016 - Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii României 

12. Pl-x 408/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice  
 

13. PL-x 41/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 
privind serviciile poştale  
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pen tru prima 

sesiune ordinară a anului 2017 
 

(situaţie la data de 21 aprilie 2017) 
 
 
 

În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 
Guvernului pentru prima  sesiune ordinară a anului 2017, care  cuprinde 118 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 56 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTA ŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
prim ă Cameră 
sesizată: 

 
4 
 

0 

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

 
0 
 
0 
 
0 

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

2 
1 
0 
1 

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

52 0 

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

10 
 

33 
 
2 

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

0 
0 
6 
1 

Total  0  
 

45 
  

11 
 

Total general: 56 0 56 

 
 
 
 
 
 



 DEPARTAMENTUL LEGISLATIV 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor  
 
 

 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 

 
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 
 

(situaţie la data de 21 aprilie 2017) 
 
 

În şedinţa din data de 16 martie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2017, care  cuprinde 118 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 56 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTA ŢILOR 
Camera decizională Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera Deputaţilor - 
prim ă Cameră sesizată: 

 
4 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

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

2 
1 
0 
1 

Camera Deputaţilor - 
Cameră decizională: 

52 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

10 
33 
2 

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

0 
0 
6 
1 

Total  0  
 

45 
  

 
11 

 

Total general: 56 0 56 

 
Întocmit:                                                                                                                                               Director: 
Cristina Teodor                                                                                                                                    Sorin Berbece 
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  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 

((ssii ttuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2244    aapprr ii ll iiee   22001177))  
 

II ..  PPRROOII EECCTTEE  DDEE  LL EEGGII   AAFFLL AATTEE  ÎÎ NN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LL EEGGII SSLL AATTII VVĂĂ  LL AA  CCAAMM EERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢII LL OORR                                          

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

1 

PLx 
141/2017 

 
L 

645/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea 
unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele măsuri pentru finalizarea activităţilor 
cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind reforma 
sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 27 
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, 
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea acţiunilor pentru 
activităţile cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea 
unor acte normative, intervenţiile legislative vizând 
evitarea unor blocaje care ar putea să apară în mai multe 
domenii, cauzate de imposibilitatea îndeplinirii la timp a 
unor obligaţii instituite prin respectivele acte normative. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 

CD - OZ Plen 
 JUR 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise și 
respinse depus 
pe data de 
20.04.2017 
(242/R/2017) 

2 

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 
- Ini ţiator: 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. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012; 
urmează să 
intre pe OZ 
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Nr. 
crt 

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

3 

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 
- Ini ţiator: 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. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

 

4 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru 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.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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.   

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

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-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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. 

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

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-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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



 
4

Nr. 
crt 

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

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-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

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-7) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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. 

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

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-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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. 

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

 
 

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-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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



 
5

Nr. 
crt 

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

11 

PLx  
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor , precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism. (poz. I-a-4) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

CD - Retrimis 
pe data de 
13.05.2015 la   
BUG şi JUR pt. 
raport comun 
suplimentar 
 

 
 
 
 
TDR: 
27.05.2015 

12 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea 
unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-a-
10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

13 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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 



 
6

Nr. 
crt 

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

14 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
(poz. I-a-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și 
controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate 
pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus 
prevederi noi care să asigure armonizarea reglementărilor 
legale naționale cu reglementările europene, în special în 
ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le 
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri 
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii 
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 2014-
2020. 

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

15 

PLx  
511/2016 

 
L 

548/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru 
bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori. (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Transpunerea prevederilor Directivei 2014/17/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor 
pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a 
Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a 
Regulamentului (UE) nr.1093/2010. Proiectul de lege 
reglementează, în principal, drepturile şi obligaţiile părţilor 
în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori 
privind vânzarea, cumpărarea unor bunuri imobile, 
contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor 
bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonităţii înainte 
de acordarea unui credit de către creditorii non-financiari, 
anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv 
pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de 
credite şi a entităţilor care desfăşoară activitatea de 
recuperare creanţe, aspecte cu privire la furnizarea de 
servicii accesorii, modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2010, educaţia financiară a 
consumatorilor, informaţii şi practici preliminare încheierii 
contractului de credit, informaţii şi drepturi privind 
contractele de credit, rambursarea anticipată, cerinţe 
referitoare la entităţile de recuperare creanţe, evaluarea 
bunului, servicii de consiliere. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 



 
7

Nr. 
crt 

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

16 

PLx  
24/2017 

 
L 

550/2016 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 
accidente de vehicule şi de tramvaie. (poz. I-a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea asigurării obligatorie de răspundere civilă 
pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de 
vehicule, precum şi a organizării şi funcţionării Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule din România. Intervenţiile 
legislative vizează reglementarea contractului de asigurare 
RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile 
generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, 
modalitatea şi termenele de plată, în cazul în care se 
optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor 
obligatorii prevăzute de lege. Totodată, proiectul prevede şi 
posibilitatea suspendării contractului RCA, la cererea 
asiguratului care a încheiat un astfel de contract pe 
perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului, 
conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării 
vehiculului 

S - Adoptat pe 
22.12.2016 

CD - BUG, 
IND, JUR și 
TRSP  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2017 

17 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării proiectelor 
de infrastructură de transport, unele măsuri în 
domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

18 

PLx  
143/2017 

 
L 

3/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal. Măsurile vizează, în principal, 
susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a stimulării 
activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea 
vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata 
contribuțiilor pentru toţi salariații din România, scutirea la 
plata impozitului pe venit pentru salariații sezonieri cu 
contract individual de muncă. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
16.03.2017 



 
8

Nr. 
crt 

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

19 

PLx  
174/2017 

 
L 

33/2017 

Proiect de lege privind aprobarea participării 
României ca membru asociat la Proiectul BEPS-
Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor-ini ţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru 
completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte. 

S - Adoptat pe 
03.04.2017 
CD -  BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.04.2017 

20 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
privind protecţia consumatorului. (poz. I-a-30) 
 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea unui număr de 
cinci acte normative din domeniul protecţiei 
consumatorilor, în scopul transpunerii corecte şi complete 
a prevederilor Directivei 1997/7/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene din 25 mai 1999 
privitor la anumite aspecte ale vânzării de bunuri de 
consum şi garanţii conexe. 

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
 

21 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România. (poz. I-a-29) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase din România, republicată, cu  modificările şi 
completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia 
internă a prevederilor Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în ceea ce 
priveşte efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi 
pietre preţioase. 

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

CD - Retrimis 
pe data de 
19.03.2013 la 
IND și JUR 
 pt. raport comun 

 
 

 
 
TDR: 
02.04.2013 
 



 
9

Nr. 
crt 

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

22 

PLx 
640/2015 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele 
măsuri pentru implementarea mecanismului de 
alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de 
energie electrică, pentru perioada 2013-2020, 
inclusiv Planul naţional de investiţii. (poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului 
de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie 
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul 
naţional de investiţii. 

S  - Adoptat pe 
05.10.2015 
CD -  Retrimis 
pe data de 
18.11.2015 la 
IND  
pt.raport 
suplimentar 
 

TDR: 
02.12.2015 

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-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: 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 
213/2016 

 
L 

10/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora.  
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea Legii nr.449/2003, în sensul 
introducerii unor clarificări cu privire la definiţia 
consumatorului, a garanţiei comerciale, a garanţiei legale 
de conformitate şi a certificatului de garanţie. Scopul 
propunerii este de a îmbunătăţi reglementarea existentă în 
ceea ce priveşte obligaţiile comerciantului şi drepturile 
consumatorului atunci când sunt achiziţionate produse de 
folosinţă îndelungată, precizând condiţiile în care acestea 
se pot returna, schimba cu un alt produs, sau schimba cu 
contravaloarea lor. 

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD -  IND  
pt.raport  
 

TDR: 
26.05.2016 

25 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.249/2015, în vederea 
deblocării pieţei deşeurilor de ambalaje şi a reducerii 
impactului financiar negativ asupra operatorilor economici 
afectaţi, a reducerii cantităţilor de deşeuri generate, 
precum şi a creşterii capacităţilor de colectare şi reciclare 
a acestora prin extinderea răspunderii producătorilor 
asupra organizaţiilor colective de transfer, care preiau 
responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare pe 
fluxurile de deşeuri. 

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

TDR: 
10.11.2016 



 
10

Nr. 
crt 

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

26 

PLx 
512/2016 

 
L 

553/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achiziţiilor publice. 
(poz. I-a-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice, astfel încât să fie 
eliminate sau modificate prevederile contradictorii 
legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice, pentru 
a se evita declanşarea unor proceduri de infrigement 
asupra României. În acest sens, demersul normativ 
intervine asupra Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, precum şi asupra Legii nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare a localităţilor. 

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

TDR: 
15.11.2016 

27 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2016 
 

Proiect de Lege privind suplimentele 
alimentare. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

28 

PLx 
455/2016 

 
L 

543/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru 
modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. (poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abrogarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică în vederea realizării perdelelor forestiere 
prevăzută de Legea nr.289/2002, urmând ca aceasta să se 
realizeze potrivit prevederilor Legii nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 
local, cu modificările şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD -  AGRI, JUR 
și MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

29 

PLx 
23/2017 

 
L 

547/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice. (poz. I-a-9) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010, în sensul 
consolidării cadrului legal, precum şi al întăririi capacităţii 
de control privind integritatea fondului forestier naţional, 
trasabilitatea materialelor lemnoase şi lupta împotriva 
tăierilor fără drept de masă lemnoasă din lemnul forestier 
naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din 
afara acestuia. 

S  - Adoptat pe 
28.12.2016 
CD - AGRI și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
16.02.2017 
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30 

PLx 
112/2017 

 
L 

576/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli. (poz. I-a-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010, în sensul includerii preşcolarilor 
din grădiniţele de stat şi particulare acreditate cu program 
normal de 4 ore în grupul ţintă de beneficiari ai distribuţiei 
gratuite de fructe. 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - AGRI și 
INV 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
02.03.2017 
 

31 

PLx 
134/2017 

 
L 

636/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2016 pentru 
suspendarea prevederilor art.23 alin.23 alin.(1) 
lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006. (poz. I-a-38) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Suspendarea până la data de 25 aprilie 2017 a prevederilor 
art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006, referitoare la interzicerea 
păşunatului animalelor domestice în teren agricol între 6 
decembrie - 24 aprilie. 

S  - Adoptat pe 
13.02.2017 
CD - AGRI și 
MED 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
09.03.2017 
 

32 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

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

Reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R.) şi 
înfiinţarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere 
(C.N.I.R.) ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, 
sub autoritarea Ministerului Transportului, de interes 
strategic național, în vederea dezvoltării pe termen lung a 
reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în 
conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia 
Europeană. Totodată, se prevede modificarea și 
completarea unor acte normative cu relevanță în domeniu, 
și anume Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes național, județean și local, precum și 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. 

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
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33 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice.  
(poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

34 

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-a-34) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: 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 

35 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. (poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 



 
13

Nr. 
crt 

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

36 

PLx 
113/2017 

 
L 

579/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor. (poz. I-a-40) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.211/2011, în vederea 
transpunerii corecte şi complete a Directivei 2008/98/CE, 
alături de eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor 
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile 
cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de 
dezvoltare), de posibilitatea aplicării principiului „pl ăteşte 
pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, 
acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, 
economic şi al protecţiei mediului, precum şi de 
introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul de 
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 
valorificare materială, inclusiv operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale 
persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise 
autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute la 
îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care 
utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri 
nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 
desfiinţări. Totodată proiectul vizează transpunerea 
Directivei (UE) 2015/1127. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
02.03.2017 

37 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea 
unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor natural protejate. (poz. I-a-39) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului 
ariilor naturale protejate, respectiv, suspendarea aplicării 
prevederilor art.l alin.(4) şi (5) din Legea nr.95/2016 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, până la data de 1 mai 2017, ca urmare a 
neadoptării actului normativ prevăzut la art.3 alin.(2) din 
respectiva lege, care ar fi trebuit să reglementeze structura 
organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei 
Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. 

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 
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38 

PLx 
324/2016 

 
L 

259/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.16/2016 pentru 
completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în 
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor disponibilizate prin 
concedieri colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare, precum şi alte măsuri.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Instituirea derogării de la prevederile art.10 din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2013, în sensul acordării venitului lunar 
de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2013 şi persoanelor disponibilizate de la 
Compania Naţională a Uraniului S.A., precum şi 
completarea Listei operatorilor economici pentru care 
planul de disponibilizare se întocmeşte pentru reducerea 
activităţii, cu două noi puncte, pct.3 şi 4, în care sunt 
nominalizaţi doi operatori economici, respectiv: Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara S.A. şi Compania 
Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti 

S  - Adoptat pe 
05.09.2016 
CD  -  Retrimisă 
pe data de 
06.03.2017 la 
MUN  
pt. raport 
suplimentar 

 
 
 
TDR: 
24.03.2017 

39 

PLx 
476/2016 

 
L 

375/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 
privind Statutul poliţistului. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002, în sensul 
punerii în acord a dispoziţiilor statutare cu Deciziile Curţii 
Constituţionale nr.172 și 244 din 24 martie 2016 şi, 
respectiv, 19 aprilie 2016, precum şi armonizarea şi 
dezvoltarea carierei poliţistului, prin crearea unui cadru 
legislativ îmbunătăţit care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă în domeniu. Soluţiile 
propuse vizează stabilirea tipologiei şi duratei cursurilor de 
carieră, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu 
al poliţistului precum şi ocuparea posturilor vacante 

S  - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD  -  MUN, 
JUR și APAR 
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
10.11.2016 

40 

PLx 
526/2016 

 
L 

438/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor. (poz. I-a-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor, cu scopul de a crea un cadru legislativ 
mai clar şi de a oferi posibilitatea gestionării eficiente a 
migraţiei, azilului şi angajării în muncă a străinilor. Se 
urmăreşte, în principal, transpunerea parţială în legislaţia 
internă a Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condiţiile de 
intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor ter ţe în scopul 
ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători 
sezonieri, precum şi a Directivei 2014/66/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor 
ţărilor terţe în contextul unui transfer în cadrul aceleiaşi 
companii. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD  -  MUN, 
JUR și APAR 
pt. raport comun 

 
 
 
TDR: 
22.11.2016 
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41 

PLx 
115/2017 

 
L 

587/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru 
completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, precum şi pentru 
abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 

Decontarea integrală a abonamentelor de transport emise 
de operatorii de transport rutier pentru facilitățile de 
transport acordate elevilor prevăzute la alin.3 al art.84 din 
Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  INV și 
TRSP 
pt. raport comun 

TDR: 
02.03.2017 

42 

PLx 
317/2016 

 
L 

237/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei 
2014/60/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au 
părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.1024/2012 (Reformare), publicată 
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) 
nr.L147/24 din 12.06.2015. 

S - Adoptat pe 
28.06.2016 

CD - Retrimisă 
pe 14.03.2017 la 
CULT 
 pt. raport 
suplimentar 

 
 
TDR: 
03.04.2017 

43 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 

44 BP 
469/2016 

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 sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
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Nr. 
crt 

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

45 BP 
470/2016 

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 sociale de şomaj 
pe anul 2015. (poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

  
                                    II II ..  PPRROOII EECCTTEE  DDEE  LL EEGGII   AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPII NNSSEE  DDEE  CCAAMM EERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢII LL OORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2017 

 
L 

50/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.76/2016 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne. (poz. I-b-4) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată 
cu atribuții în domeniul securității naționale, în 
subordinea  Ministerului Afacerilor Interne, cu 
personalitate juridică, urmând a se desființa 
Departamentul de Informații și Protecție Internă. 

CD -  Adoptat pe 
14.03.2017 
S  -  ADMIN și APAR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
04.04.2017 

2 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. (poz. I-b-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
07.03.2017 
S  -  Inv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
04.04.2017 
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Nr. 
crt 

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

3 

PLx 
154/2017 

 
L 

56/2017 

Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
(Cel de-al doilea împrumut pentru politici de 
dezvoltare privind eficientizarea finanţelor 
publice şi creşterea economică) dintre România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 
decembrie 2016. (poz. I-a-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de împrumut (cel de-al doilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare privind 
eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică), 
în valoare de 500 milioane de euro. Măsurile de reformă 
asociate acestuia se referă, în principal, la 
îmbunătățirea administrării datoriei publice 
guvernamentale, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor 
publice și a managementului și performanțelor 
întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea 
pieței de energie și a pieței de capital, precum și a 
cadastrului. 

CD -  Adoptată pe 
21.03.2017 
S  - Adoptată pe 
18.04.2017 
 
 

 

4 

PLx 
460/2016 

 
L 

431/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2016 privind amenajarea spaţiului 
maritim. (poz. I-a-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului normativ pentru amenajarea 
spaţiului maritim, urmărind promovarea creşterii 
durabile a economiilor maritime, a dezvoltării durabile a 
zonelor marine şi a utilizării durabile a resurselor 
marine. 

S - Adoptată pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

La promulgare 
din data de 
15.04.2017 

5 

PLx 
122/2017 

 
L 

631/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice 
centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art.136 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-24) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale, prorogarea termenului prevăzut la 
art.36 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

La promulgare 
din data de 
12.04.2017 

6 

PLx  
133/2017 

 
L 

634/2016 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal. (poz. I-a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, a Legii 
nr.207/2015, precum şi a altor acte normative specifice, 
în scopul reglementării unor măsuri financiar-fiscale, cu 
impact direct asupra flexibilizării mijloacelor de plată şi 
al îmbunătăţirii transparenţei bugetare. 

S - Adoptată pe 
13.02.2017 

CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

La promulgare 
din data de 
15.04.2017 
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Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
146/2017 

 
L 

9/2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi 
a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii.   
(poz. I-a-37)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, urmărindu-se sprijinirea dezvoltării 
investițiilor, reducerea mecanismelor de dezvoltare 
necontrolată a localităților, precum și eliminarea 
disfuncționalităților existente la nivelul autorităților 
administrației publice responsabile cu autorizarea 
construcțiilor. 

S  - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

La promulgare 
din data de 
15.04.2017 

8 

PLx 
117/2017 

 
L 

589/2016 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 
Programului pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
(poz. I-a-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, ce se va desfăşura pe 
durata anului şcolar 2016-2017, în vederea asigurării 
accesului egal şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor 
copiilor, indiferent de mediul rezidenţial de apartenenţă 
sau de situaţia socio-economică. 

S - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD -  Adoptată pe 
11.04.2017  

La promulgare 
din data de 
20.04.2017 

9 

PLx 
461/2016 

 
L 

424/2016 

Lege pentru modificarea şi completarea art.1 
din Legea nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care gestionează 
fonduri comunitare.  (poz. I-a-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.490/2004, 
introducând printre beneficiarii stimulării financiare 
personalul care gestionează fonduri comunitare şi 
personalul de specialitate care îndeplineşte efectiv 
atribuţii de gestionare a fondurilor alocate prin Fondul 
pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru 
Securitate Internă. 

S  - Adoptată pe 
11.04.2016 
CD - Adoptată pe 
28.03.2017 

La promulgare  
din data de 
08.04.2017 

10 

PLx 
321/2016 

 
L 

581/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea 
Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 
III-a - zone protejate. (poz. I-b-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - 
zone protejate, în vederea corelării acesteia cu legislația 
în domeniu și a creării unui cadru unitar a ariilor 
naturale protejate, la care să aibă acces în mod facil toți 
factorii interesați, în contextul îndeplinirii 
angajamentelor ce-i revin României și care derivă din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene și a 
evitării eventualelor sancțiuni de ordin financiar ca 
urmare a neîndeplinirii acestor obligații. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.03.2017 
 

Legea nr. 
60/2017 
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Nr. 
crt 

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

11 

PLx 
136/2017 

 
L 

644/2016 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în 
vederea implementării programului "Prima 
casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraţiei publice centrale.  
(poz. I-a-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.60/2009. Intervenţiile 
legislative vizează definirea noţiunii de locuinţă nouă în 
sensul programului „Prima casă”, introducerii unei 
garanţii diferenţiate la creditele destinate achiziţiei de 
locuinţe, al introducerii unei modificări cu privire la 
opţiunea finanţatorilor de a reutiliza plafonul de 50% 
din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul 
Programului. 

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
21.03.2017 
 

Legea nr. 
62/2017 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  21 aprilie 2017 ) 

 
 

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

Comisiile permanente au depus 9 avize. 

Cele 15 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

7    
8 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

3  
1     

11 
0    

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 511 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 90 pentru raport 

suplimentar.                                                                                                                                                                                  
La comisii se află  33  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2017.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 Comisiile parlamentare au întocmit  294  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte În anul 2017 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 242 

♦ rapoarte suplimentare 39 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 13 

TOTAL     294 

 

 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  18 - 21 aprilie 2017 

 
I. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
Plx.522/2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite – raport 

comun cu comisia juridică 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

22.02.2017 
Raport de respingere 

(237/R din 19.04.2017) 

2 

 
 
PLx.74/2017 

Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii - raport comun cu comisia 
juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
22.02.2017 

Raport de respingere 
(238/R din 19.04.2017) 

3 

 
 
 
 
PLx.144/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile 
regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care 
procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale 
instanţelor de judecată – raport comun cu comisiile pentru 
administrație și transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.03.2017 

Raport de adoptare 
(241/R din 20.04.2017) 

 
II. Comisia pentru transporturi şi infrastructur ă 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 



1 

 
 
PLx.138/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea 
transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării 
dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 
2016 de către elevii şi studenţii din România 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(230/R din 19.04.2017) 

2 

 
 
 
 
PLx.144/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile 
regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care 
procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale 
instanţelor de judecată – raport comun cu comisiile pentru industrii 
și administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de adoptare 
(241/R din 20.04.2017) 

 
III. Comisia pentru administra ţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.556/2015
/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile 
pentru muncă și juridică 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(232/R din 19.04.2017) 

2 

 
 
 
 
PLx.144/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile 
regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii 
licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care 
procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale 
instanţelor de judecată – raport comun cu comisiile pentru industrii 
și transporturi 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.03.2017 

Raport de adoptare 
(241/R din 20.04.2017) 

 
 
 
 



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

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.698/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică 

24 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(231/R din 19.04.2017) 

2 

 
PLx.556/2015
/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile 
pentru administrație și juridică 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(232/R din 19.04.2017) 

3 

 
Plx.89/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 

16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

4 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.04.2017 
Raport de respingere 

(233/R din 19.04.2017) 

4 

 
Plx.91/2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.04.2017 
Raport de respingere 

(234/R din 19.04.2017) 

5 

 
Plx.220/2016 

Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – raport comun cu comisia pentru sănătate 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.04.2017 
Raport de respingere 

(235/R din 19.04.2017) 

6 

 
Plx.484/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.04.2017 
Raport de respingere 

(236/R din 19.04.2017) 

7 

 
PLx.526/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor – raport comun cu comisiile pentru apărare și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.03.2017 

Raport de adoptare 
(240/R din 20.04.2017) 

 
V. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
Plx.220/2016 

Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea 
nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap – raport comun cu comisia pentru muncă 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.04.2017 
Raport de respingere 

(235/R din 19.04.2017) 



2 

 
PLx.439/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului 

pacientului nr.46/2003 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de adoptare 
(449/RS din 
18.04.2017) 

3 

 
PLx.347/2015 Proiect de Lege privind medicina şcolară – raport comun cu comisia 

pentru învățământ 

38 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de respingere 
(239/R din 20.04.2017) 

 
VI. Comisia pentru învăţământ, ştiin ţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.347/2015 Proiect de Lege privind medicina şcolară – raport comun cu comisia 

pentru sănătate 

38 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(239/R din 20.04.2017) 

 
VII. Comisia juridic ă, de disciplină şi imunit ăţi 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.556/2015
/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisiile 
pentru administrație și muncă 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(232/R din 19.04.2017) 

2 

 
Plx.522/2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite – raport 

comun cu comisia pentru industrii 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

28.03.2017 
Raport de respingere 

(237/R din 19.04.2017) 

3 

 
 
PLx.74/2017 

Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii - raport comun cu comisia 
pentru industrii 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
28.03.2017 

Raport de respingere 
(238/R din 19.04.2017) 

4 

 
PLx.526/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor – raport comun cu comisiile pentru apărare și muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare 
(240/R din 20.04.2017) 



5 

 
PLx.333/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 şi art.308 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(209/RS din 
20.04.2017) 

6 

 
 
 
PLx.141/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 
termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse 
în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, 
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(242/R din 20.04.2017) 

 
VIII. Comisia pentru ap ărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.526/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor – raport comun cu comisiile pentru muncă și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.02.2016 

Raport de adoptare 
(240/R din 20.04.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Na ţional Liberal  

 
� Declarații politice 

 
Aprobarea Programului – pilot  "Mas ă la Şcoală" reprezint ă 

 un prim-pas pentru combaterea abandonului școlar 
 
 

 Doamnă/domnule președinte de ședință,  
 Stimaţi colegi,  
 Săptămâna trecută am votat în plenul Camerei Deputaților, împreună cu mai mulți colegi parlamentari, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 
şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
 Astfel, potrivit prevederilor adoptate, pentru anul şcolar 2016 - 2017 copiii din cele 50 de grădiniţe şi şcoli prevăzute 
în Ordonanţa de Urgenţă vor beneficia, în mod gratuit, pe perioada anului şcolar în curs, de un pachet alimentar sau o masă 
caldă, zilnic, în valoare de 7 lei. 
 Pentru derularea programului, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin şcolile şi grădiniţele incluse în proiect 
le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. Sumele pot fi suplimentate din 
veniturile proprii ale bugetelor locale ale comunelor şi municipiilor, dacă se stabileşte prin hotărâre de consiliu local creşterea 
valorii mesei zilnice sau dacă numărul de elevi sau copii creşte într-una din şcoli sau grădiniţe în cursul anului şcolar. 
Procedura de atribuire a contractelor pentru furnizarea alimentelor se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, mai prevede Ordonanţa. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
 Aș vrea să menționez faptul că în urma unei întrebări pe care am adresat-o ministrului Educației Naționale referitoare 
la unitățile de învățământ din județul Constanța care au fost selectate pentru a face parte din acest program – pilot, mi s-a 
precizat că anul acesta sunt incluși aproximativ 1800 de elevi și preșcolari de la Școala Gimnazială Nr.1, sat Văleni, de la 
Liceul Tehnologic "Radu Prișcu"/UAT Dragomir și de la Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu"/UAT Constanța, 
dar cred că în județul Constanța mai sunt foarte multe școli care au nevoie să fie incluse în acest program. 
 Ca liberal consider că Programul "Masă la Şcoală" trebuie să fie generalizat şi trebuie să devină funcţional în toate 
şcolile din ţară, în cel mai scurt timp cu putinţă, pentru a putea astfel utiliza un instrument eficient de combatere a abandonului 
şcolar. 
 În viziunea noastră, a parlamentarilor PNL, această Ordonanţă reprezintă un prim-pas în privința implementării unor 
măsuri rapide şi coerente de intervenţie integrată pentru diminuarea riscului de excluziune şi de abandon şcolar existent în 
rândul populaţiei şcolare din medii dezavantajate geografic, economic sau social, dar demersul trebuie extins în toate școlile 
pentru asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu la o educaţie de calitate a tuturor copiilor şi tinerilor din România.  
 

Deputat, 
Robert Boroianu 

 
***  
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„Ce se întâmplă cu investițiile, domnilor guvernanți?” 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Atunci când, în anii 2014-2015, Guvernul Ponta tăia banii de la investiţii am spus cu toţii că nu se poate şi mai rău! 
Iată că astăzi, realitatea ne contrazice şi putem să exclamăm, din păcate, că se poate şi mai rău! Cheltuielile pe care Guvernul 
PSD-ALDE le-a făcut cu investiţiile sunt în marja de eroare a statisticii bugetare la 0,1-0,2% din PIB. Atâta valorează astazi 
modernizarea României şi stimularea creşterii sănătoase a economiei pentru actualul Guvern. 

Semnalele din economia reală au început să vină şi ele dau impulsuri negative doar pentru cine vrea să le descifreze şi 
să acţioneze responsabil. Săptămânile trecute INS ne-a avertizat că ritmul consumului şi-a atins limitele de creştere şi începe 
să-şi tempereze viteza. Tot economia reală ne arată faptul că populaţia resimte deja scăderea puterii de cumpărare, deoarece 
toate măsurile luate de Guvernul Grindeanu s-au transferat brusc şi în cea mai mare parte, prin creşterea costurilor, direct în 
preţuri!  

Ne-am fi dorit ca atunci când domnul Viorel Ştefan, ministru al Finanţelor, a venit în Parlament, să ne fi asigurat că 
2017 va fi anul cu cele mai mari investiţii publice, cu cei mai mulţi km de autostradă construiţi ... nu construiţi de alţii şi 
inauguraţi de PSD. Sunt deputat de Constanţa şi vă rog să vă gândiţi la efectele economice favoarabile pe care le-a avut 
finalizarea autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa asupra PIB-ului judeţului Constanţa, care a crescut de două ori mai repede decât 
media naţională. De ce oare nu putem să ne luptăm cu decalajele de dezvoltare tot mai prezente la nivel naţional, tocmai 
accelerând procesul investiţional? 

Personal, aş fi aşteptat de la Guvernul Grindeanu să vină cu răspunsuri profesioniste şi să ne explice cum intenţionează 
să crească productivitatea muncii şi a capitalurilor româneşti, prin măsuri stimulative pentru mediul de afaceri şi pentru 
exportatori. Nu am auzit vreun membru al guvernului, ori de câte ori s-a vorbit despre creşteri salariale, să aducă în discuţie şi 
fundamentul creşterilor salariale – productivitatea, performanţa şi creşterea calităţii serviciilor. 

După mai bine de două luni de când se vorbeşte despre explozia salariilor în sectorul public, încă nu am aflat de unde 
va asigura Guvernul toate resursele financiare, în condiţiile în care bugetul pe anul 2017 gâfăie, neavând resurse suficiente să 
plătească salariile actuale nici până în noiembrie. Ar fi fost bine să aflăm şi prin ce minune se va stopa creşterea preţurilor, 
proces care va steriliza cea mai mare parte a majorărilor salariale. 

Chiar dacă personal nu sunt un mare amator al celor care distrează lumea cu acte de iluzionism, voi fi tare curios să 
aflu cum va reuşi Guvernul Grindeanu această minune sau marea scamatorie prin care, în următoarele 8 luni din acest an, va 
face ceea ce încă nu a demarat, şi anume să atragă, prin decontare de la Comisia Europeană, peste 20 miliarde de lei, din 
fondurile europene. 

Stimaţi colegi,  
Închei prin a vă spune că ne îngrijoreaza politica PSD de a încuraja, în prezent, și mai mult consumul în detrimentul 

investițiilor în viitor. În acest sens doresc să vă reamintesc unul din principiile politicii fiscal bugetare, principiul echității care 
stabilește că guvernul va derula politica fiscal bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare 
precum si impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu şi lung. 

Mă simt dator să vă mai atrag atenţia asupra faptului că datoriile contractate astăzi nu se șterg singure, ci acestea sunt 
purtătoare de dobânzi, tot mai mari de la o zi la alta, iar utilizarea acestui tip de credite doar pentru a da satisfacţii politice de 
moment, ne va costa extrem de mult în viitor!  

 
Deputat,  

Bogdan Huțucă 
 

*** 
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„Ai îndr ăznit să crezi că PSD va aduce bunăstarea!? Ghinion!” 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Au trecut doar patru luni de la momentul în care coaliţia PSD-ALDE a înşelat cetăţenii cu promisiuni electorale, cu 
râuri de lapte şi miere, cu munţi de cozonaci, obţinuţi, dacă se poate, şi fără muncă, promisiuni care ar face invidios orice lider 
al lumii. Din păcate, chiar după aceste patru luni, care au părut la fel de grele ca patru ani de povară, putem deja spune că 
Guvernarea PSD-ALDE a făcut mai mult rău, decât bine şi că economia este asemenea unui tren care stă să deraieze după şine. 
Ca să nu mă acuze cineva că aş spune aceste lucruri doar de dragul de a face declaraţii politice împotriva adversarilor politici, 
vă rog să faceţi efortul şi să luaţi singuri, aşa cum sunt, datele pe care le dau instituţiile abilitate asupra evoluţiilor economice 
din ultimele luni, de când guvernează nociva coaliţie PSD-ALDE.  
 Veţi constata şi dumneavoastră faptul că stabilitatea preţurilor, atât de greu obţinută, a fost spulberată în mai puţin de 
două luni, că trăim pe baza importurilor şi mai puţin pe baza producţiei autohtone, agravându-se de la o zi la alta balanţa 
comercială a ţării, că investitorii străini au spus deja adio planurilor investiţionale pe care le-ar fi avut în gând pentru România, 
că numărul firmelor care intră în insolvenţă sau care se radiază a reînceput să crească, că nu există nici cea mai mică speranţă 
că în România s-ar face vreo investiţie publică semnificativă, un drum naţional, o autostradă sau o cale ferată, care să ducă 
România mai aproape de Uniunea Europeană şi nu mai departe de aceasta. 
  Aşadar, de făcut bine coaliţia PSD-ALDE nu a reuşit să facă, însă răul deja produs este plătit cu vârf şi îndesat de 
către toţi românii. Mai mult, dintr-o dorinţă extrem de crudă şi cinică de a îngreuna viaţa cetăţenilor şi speriaţi de nivelul mic 
al încasărilor bugetare după primul trimestru, minţile luminate ale Guvernului Grindeanu au născocit o contrarevoluţie fiscală 
„impozitul pe gospodărie”, cunoscut în rândul populaţiei din vremuri străvechi drept „impozitul pe fum”! 
 Stimaţi colegi, 
 „Impozitul pe gospodărie” anunţat cu mare veselie inconştientă de ministrul muncii şi nu de cel al finanţelor publice, 
ne întoarce, din punct de vedere fiscal, în urmă cu aproape două decenii! Da! Ne întoarce în epoca lui Adrian Năstase, atunci 
când calculul şi plata impozitelor era un calvar greu de descris, atât pentru firme, cât şi pentru angajaţi sau alte persoane 
impozabile! În ciuda apăsării uriaşe a acestui sistem, bugetul nu încasa mai mulţi bani, pentru că toţi contribuabilii căutau căi 
de scăpare pentru a declara venituri mai mari, deoarece statul le lua tot surplusul! Este păcat că unii au uitat la ce cote ajunsese 
evaziunea fiscală, munca la negru şi lipsa de performanţă a afacerilor! 
 De ce vrea PSD-ALDE să ne întoarcă la începutul anilor 2000? Fie din inconştienţă, fie din pur cinism, fie dintr-o 
disperare cumplită pentru că au realizat şi ei dimensiunea impresionantă a minciunilor cuprinse în programul de guvernare şi 
nu ştiu cum să o dreagă! 
 Stimaţi colegi!  
 România a fost campionul Uniunii Europene din punctul de vedere al convergenţei economice, al creşterii 
productivităţii muncii, al creşterii economice, tocmai pentru că în ultimii doisprezece ani sistemul fiscal bazat pe cotă unică 
este unul atractiv, simplu, echitabil pentru cei care muncesc mai mult, corect faţă de cei care sunt mai performaţi! Renunţare la 
sistemul de impozitare bazat pe cota unică va avea efecte devastatoare asupra mediului de afaceri din ţară!  
 Văd că de câteva zile, miniştri PSD se bâlbâie când vorbesc despre intenţiile Guvernului de a mutila politica fiscală. 
Unii spun că nu „umblă” la cota unică, alţii spun că în paralel cu această cotă unică vor mai funcţiona alte cote, mai mici sau 
mai mari! Păi, atunci, cât de „unică” mai este această cotă! Tot miniştri PSD, dar şi liderii lor, sar ofensaţi şi se scuză că nu au 
nici o intenţie de a renunţa la cota unică! Dragi guvernanţi! La fel aţi spus şi despre OUG 13/2017 că nu aveţi de gând să o daţi 
şi aţi dat-o, la fel aţi spus şi despre pensiile private că este o minciună că aţi avut în plan să le naţionalizeze, la fel aţi spus şi 
despre salarii că le creşteţi substanţial din 2017 ....Cine vă mai crede, ori este naiv, ori încă nu s-a ars suficient cu efectele 
nocive ale guvernării voastre! 

 
Deputat, 

Claudiu Răcuci 
 

*** 
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„PSD şi farsa creşterii salariilor” 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Am spus în deseori faptul că cinismul PSD-ALDE este nemărginit şi, credeţi-mă, că nu mi-am schimbat părerea! În 
plus, prin acţiunile lor din ultimul timp, cele două partide nu fac decât să îmi confirme că am dreptate – tratează cu cinism şi 
aroganţă întreaga populaţie! Nu trebuie decât să facem efortul şi să ne amintim cum a reuşit alianţa PSD-ALDE să câştige 
alegerile parlamentare: păcălind populaţia cu promisiunea creşterii spectaculoase a salariilor şi a pensiilor, peste noapte, deşi 
ştiau foarte bine că nu există resurse bugetare pentru aceste creşteri, iar mai devreme sau mai târziu românii vor trebui să 
plătească cumplit preţul acestor promisiuni. 
 În primul rând, cinismul PSD-ALDE se vede cu ochiul liber în modul în care împarte românii, discriminatoriu, între 
angajaţi la stat şi angajaţi la privat, deşi ambele categorii muncesc din greu pentru salariul obţinut la sfârşit de lună şi îşi 
plătesc în mod corect impozitele către stat. Mai mult, în numai câteva luni de guvernare haotică şi populistă au reuşit să 
învrăjbească diferite categorii profesionale, prin dimensionarea incorectă a drepturilor salariale. Acesta este rezultatul unei 
propuneri legislative, croită pe ascuns, fără dezbateri, fără consultări, în aceeaşi logică şi în acelaşi mod cu Ordonanţa 13. 
 De parcă nu ar fi îndeajuns, cei din PSD-ALDE, înainte chiar de a majora veniturile populaţiei, au reuşit deja să taie 
din puterea de cumpărare a pensionarilor şi salariaţilor, deoarece pieţele au reacţionat prompt la minciunile guvernamentale şi 
au majorat preţurile alimentelor. Ar fi bine să ne spună liderii PSD-ALDE dacă ştiu cu cât a crescut preţul unei pâini, a unui kg 
de cartofi, a unui Kg de brânză sau de lapte de la 1 ianuarie şi până sfârşitul lunii martie a acestui an. Dacă dumnealor nu ştiu, 
ar fi bine să meargă şi să constate singuri cât de puternic a fost afectat coşul zilnic al românilor, doar pentru că domniile lor se 
joacă de-a guvernarea şi îşi bat joc cu cinism de speranţele oamenilor. 
 Stimaţi  colegi, 

Săptămâna trecută opinia publică a fost scandalizată de zvonurile legate de unele potenţiale măsuri care ar afecta 
interesele populaţiei României pe termen mediu şi lung! Înţeleg că reacţia oamenilor i-au făcut pe cei din Guvernul Grindeanu 
să nu le mai treacă prin cap să fure banii de la Pilonul II de pensii pentru a alimenta cheltuielile curente ale anului 2017. Mai 
înţeleg faptul că forţa opiniei publice i-a dat înapoi şi de la alte tentative odioase pe care ar fi fost tentaţi să le implementeze.  
 Cu toate acestea, nu pot să nu remarc faptul că, alianţa PSD-ALDE, deşi încă nu a majorat venituri, se pregăteşte de 
luat bani din buzunarul tuturor românilor prin aşa-numitul impozit pe venitul global. Oricine vrea să înţeleagă ce va însemna 
acest nou sistem fiscal va ajunge la concluzia că guvernarea PSD-ALDE va da, dacă va da, probabil, cu o mână şi va lua din 
buzunarul românilor cu cel puţin două mâini! 
 Impozitul pe venitul global pe care îl vrea coaliţia PSD-ALDE nu este acel impozit pe care îl cunoaştem cu toţii şi a 
cărui eficienţă economică s-a demonstrat deja extrem de scăzută şi care este extrem de nociv pentru mediul de afaceri şi pentru 
conformarea fiscală voluntară. Impozitul pe venitul global în varianta PSD-ALDE este un impozit pe gospodărie! Aşa ne-a 
spus marele expert fiscal, doamna Lia Olguţa Vasilescu, asigurându-ne că este preluat modelul după cel american! Serios? 
Chiar după cel american! Să sperăm că doamna Vasilescu nu a studiat modelul fiscal american, de aceeşi manieră cum  
l-a citit pe Vilfredo Pareto. Păi dacă noul impozit este preluat după cel american, stimată doamnă Vasilescu, înseamnă că 
gospodăria este fiscalizată şi asupra activelor sale, nu doar asupra veniturilor! Se pare că totuşi doamna Vasilescu nu a greşit, 
ci doar a devoalat planul ascuns al Guvernului de a fiscaliza totul! Aşadar, românii să se aştepte să le fie impozitate sub 
pretextul impozitului pe gospodărie şi ouăle de sub cloşcă, căci şi acelea sunt generatoare de venituri, sub formă de pui.   
 Dragi colegi. Aş încheia această declaraţie cu un citat al unuia dintre liderii actuali ai coaliţiei de guvernare: „Stânga 
are un plan foarte clar de câştigare a alegerilor, dar nu are nici un plan de guvernare a României! (Călin Popescu Tăriceanu, 
2008) 
 Din păcate, preţul degringoladei guvernamentale va fi plătit în scurt timp de toţi angajaţii români, indiferent unde 
lucrează, la stat sau în privat, de pensionari, de elevi şi de toţi antreprenorii de bună-credinţă. 

 
Deputat,  

Ioan Balan 
 

*** 
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Centrele de excelenţă în domeniul IT - prioritate strategică a învăţământului românesc 

  
 
Dragi colegi, 

 Înainte de a da citire declaraţiei politice doresc să vă transmit ca Sărbătoarea învierii Domnului să vă găsească în pace 
alături de familie şi de cei dragi. Sfintele Paşti să ne aducă încrederea şi puterea de a merge mai departe.  

Astăzi am ales să vă supun atenţiei un subiect care nu ar trebui politizat, un subiect frumos, un subiect care este de fapt 
despre trecut, prezent şi viitor, şi acel subiect se numeşte educaţia. Educaţia trebuie să fie o prioritate naţională pentru ţara 
noastră  într-un context al globalizării accelerate. Sistemul interdependenţelor şi interconexiunilor între state, procesul de 
tehnologizare, viteza cu care circulă informaţia sunt repere clare că România trebuie să aibă un răspuns ferm într-un mediu al 
schimbărilor şi transformărilor permanente. Răspunsul poate fi construit în jurul educaţiei şi nu oricum ci, în jurul unei 
educaţii performante care să corespundă realităţilor curente şi viitoare. 
 O analiză critică şi pertinentă a societăţii româneşti relevă existenţa unor fenomene negative pentru evoluţia ţării, între 
care cele mai relevante mi se par neînţelegerea impactulului pe care globalizarea îl are în dezvoltarea comunităţilor, 
incapacitatea de adaptare la societatea bazată pe informaţie şi, cel mai important, degradarea sentimentului de apartenenţă la 
poporul şi naţiunea română. 
 Viziunea lui Jacques Delors privind sistemul educaţional bazat pe cei patru piloni: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, 
a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti sunt condiţii sine qua non pentru o societate prosperă şi puternică. 
Reiterez că educaţia nu poate evolua fară segmentul vital al cercetării - inovării - dezvoltării. Nu ne putem permite să facem la 
nesfârşit experimente, de cele mai multe ori nereuşite, în domeniul educaţiei, cum nu ne putem permite ca de fiecare dată 
resursele financiare alocate educaţiei să fie precare. Nutresc convingerea că este necesar să trecem la o nouă etapă, cea a 
faptelor concrete de construcţie şi performanţă în care întregul sistem de învăţământ să fie- fundamentat pe mai multe axe 
strategice cu perspective performante. 
 Una dintre axele strategice o reprezintă domeniul IT. Îmi susţin această ipoteză pe argumentul că România este un 
mediu favorabil dezvoltării domeniului IT prin resursele umane care dovedesc calităţi intelectuale şi profesionale excepţionale. 
La nivel naţional există suficiente unităţi de învăţământ preuniversitare axate pe domeniul IT care sunt adevărate baze de 
recrutare deopotrivă pentru mediul universitar şi chiar pentru marile companii cu competenţe în domeniu. 
 Etapa concretă despre care aminteam anterior este de dorit să fie caracterizată de eforturi conjugate şi o abordare 
comprehensivă la nivel local şi central pentru constituirea unor centre de excelenţă în acele unităţi de învăţământ 
preuniversitare. Mergând mai departe, centrele de excelenţă trebuie să vizeze excelenţa în învăţare, predare şi excelenţa 
instituţională. Statul român, prin instituţiile de resort, are responsabilitatea principală în stimularea învăţării. De pildă, în 
calitate de reprezentant al zonei Moldovei istorice în Parlamentul României, vă aduc la cunoştinţă că Nord - Estul ţării are 
capacitatea de a dezvolta sistemul educaţional în segmentul IT, datorită platformelor educaţionale deja existente. Acestei 
situaţii îi este subsecventă şi întreaga activitate a Colegiului Naţional de Informatică din Piatra Neamţ. Cu o tradiţie de profil în 
domeniul matematică - informatică de 27 de ani, Colegiul Naţional de Informatică din Piatra - Neamţ este o unitate de 
învăţământ de elită care are ca misiune educarea tinerilor în spiritul egalităţii de şanse într-o lume dinamică. Întreaga activitate 
a Colegiului este caracterizată de profesionalism, performanţă şi obiectivitate. 
 Unităţile de învăţământ cu tradiţie în domeniul IT pot fi instrumente viabile pentru dezvoltarea economică a zonei. 
Problemele noastre vor fi cum îi vom educa şi cum îi vom păstra acolo? Nu putem face educaţie pe criterii economice, prilej 
cu care acest impediment este necesar să fie eliminat. Moldova îşi poate găsi o potenţială salvare economică prin investiţii şi 
inovaţii în domeniul educaţional IT. 
 Am convingerea că acest deziderat poate fi realizat dacă, în primul rând se doreşte şi, în al doilea rând, se munceşte. 
Cred că dezvoltarea centrelor de excelenţă în IT sunt un proiect de viitor, proactiv şi prospectiv, ce poate genera creştere 
economică. 

 
Deputat, 

Mugur Cozmanciuc 
 

*** 
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Unde sunt vaccinurile obligatorii? 
 
 Domnule ministru al Sănătăţii,  
 Încă din data de 20 ianuarie 2017, aţi declarat că aveţi cunoştinţă despre situaţia problematică  privind vaccinarea 
obligatorie a copiilor, pe care aţi catalogat-o drept „dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziţionate.” Aţi spus 
că  din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizaţi copiii, există doze suficiente numai în cazul vaccinului împotriva 
tuberculozei, adică al vaccinului BCG. In cazul celorlalte vaccinuri s-a constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar 
un vaccin neachiziţionat (vaccinul diftero-tetano-pertussis).  
 La începutul lunii aprilie (după trei luni!!!) aţi afirmat că aţi dispus achiziţionarea, în regim de urgenţă, a vaccinului 
împotriva rujeolei pentru că stocurile s-au epuizat în majoritatea  judeţelor. Asta, după ce aţi dispus şi redistribuirea dozelor de 
vaccin din celelalte județe unde mai existau, aţi realizat că este nevoie de achiziționarea de urgență a vaccinului, pentru că „s-a 
consumat mai devreme decât am previzionat.” Mă întreb și vă întreb: ce înseamnă pentru dumneavoastră urgență? 
 Declaraţiile d-voastră sunt lipsite de responsabilitate şi confuze, având în vedere că medicii, cetăţenii şi presa centrală 
s-au plâns de luni întregi că nu mai există doze de vaccin. Mai mult, în loc să faceţi toate demersurile necesare, în regim de 
urgenţă, pentru deblocarea acestei situaţii grave, aruncaţi vina pe producători, care, după ce au participat şi câştigat licitaţiile, 
sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul. 
 Vă întreb, domnule ministru Florian Bodog, având în vedere că  România se confruntă cu o epidemie de rujeolă, peste 
4000 de cazuri și 21 de decese din cauza acestui virus, ce faceți în această privință? Dumneavoastră reprezentați Statul si Statul 
nu se poate juca cu sănătatea copiilor români deci  vă cer pentru ultima dată de la tribuna Parlamentului să demaraţi de urgenţă 
procurarea vaccinurilor pentru imunizarea copiilor.  
 În cadrul Comisiei de Sanătate, reprezentanții Ministerului pe care îl conduceți pur si simplu ne-au ignorat întrebarile 
despre situația vaccinului ROR. 
 Această situație este incredibila pentru o tară membră a UE in secolul XXI şi vă rog să-mi precizaţi data la care 
medicii de familie vor avea în cabinetele lor, doze suficiente de vaccin tetravalent şi vaccin ROR şi ce strategie aveţi pentru 
stoparea epidemiei de rujeolă? Aveți o strategie domnule ministru? Aveți o celulă de criză înființată pentru această situație? 
Aveți câțiva oameni pregătiți care ar putea să traseze o strategie concretă sau doriți să incropim incă un grup de voluntari care 
să vă rezolve această situație de criză imposibil de manageriat de către incompetența numită PSD? 
  

Deputat,  
Pavel Popescu 

 
*** 

 
 

Declarație politică 
 

 Stimați colegi, 
 Mișcarea sportivă din România este un fenomen de tradiţie. Caracteristicile acesteia s-au conturat în timp ca urmare a 
succesiunii realităţilor sociale: diversitate, capacitate de adaptare, inventivitate, originalitate și oportunism, dar și o anumită 
rigoare dezvoltată în timp din necesitate. 
 În decursul timpului țara noastră a cunoscut rezultate şi satisfacţii sportive deosebite. În mod constant pe podiumurile 
europene, mondiale sau olimpice au urcat sportivi români care au făcut istorie, şi au rămas în istorie. Drapelul şi imnul 
României s-au înălţat victorioase în ciuda tuturor crizelor politice şi economice. 
 În data de 15 aprilie 2017 s-a întâmplat inimaginabilul ! La Budapesta, la meciul dintre CSM București și echipa 
ungară Ferencvaros, o handbalistă româncă a trebuit să îndure o umilință fără precedent în competițiile europene: a fost 
victima unui atac cu diverse obiecte și cu urină. Da! Cineva a reușit să arunce cu urină într-o sportivă, pentru că era româncă! 
 Ceea ce au făcut atât suporterii clubului ungar se numește rasism. 
 Dincolo de primitivismul de care au dat dovadă suporterii unguri și dincolo de complicitatea vădită a organizatorilor 
competiției, dincolo de faptul că cetățenilor români cu bilete valabile la meciul respectiv nu li s-a permis accesul în incinta 
arenei sportive. 
 Chiar și dincolo de urina aruncată pe jucătoarea noastră. 
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 Există ceva ce ne doare, ne apasă și parcă se tot repetă, iar și iar: 
Suntem singuri. Cetățeni fără de stat. Nicio autoritate nu ne apără, nimeni nu ne sprijină, n-avem cui să cerem ajutor. 
 Unde este Ambasada României din Budapesta, când cei mai apreciați dintre români sunt umiliți și batjocoriți de 
huligani, cu complicitatea oficialilor sportivi unguri? Ce ai tu, Minister, mai important de făcut decât să fii alături de cetățenii 
români, mai ales că acești sportivi cresc prestigiul națiunii noastre prin victoriile lor? Cât să ne mai lăsăm umiliți? 
 Am solicitat ieri ministrului Afacerilor Externe clarificări printr-o interpelare legată de acest subiect, și am cerut 
Comisiei de politică externă a Camerei Deputaților să ia în calcul audierea ambasadorului roman din Ungaria. 
 Cred că misiunea noastră ca și parlamentari, în acest caz, este să transmitem un semnal de conlucrare către mediul 
sportiv și cel diplomatic. Până la urmă sportivii sunt cei mai buni ambasadori pe care îi avem și din păcate îi tratăm cu 
indiferență.  
  

Deputat, 
Sorin Moldovan 

 
*** 

 
 

Calculele electorale ale lui Dragnea au început să dea cu virgulă 

 

 Domnule preşedinte,  
 Doamnelor şi domnilor colegi, 

Într-o declarație politică anterioară, atrăgeam atenția asupra riscului adoptării Legii salarizării unitare: executivul va da 
cu o mână şi va lua cu mai multe. Această temere a început să prindă contur, pentru că matematica electorală a lui Dragnea nu 
se potrivește cu cea bugetară. Astfel, legea salarizării unitare va avea impact dublu față de cel comunicat de Guvern, 
conducând la un deficit bugetar de 5,7% din PIB, cu mult peste cel estimat de Comisia Europeană pentru 2018. În plus, din 
previziunile specialiștilor rezultă că ponderea salariilor în sectorul bugetar va fi de 10% din PIB în anul 2018 și de 12% în 
2020. Acest lucru înseamnă că jumătate din sumele colectate la bugetul de stat vor fi alocate pentru plata salariilor din sectorul 
bugetar, în detrimentul investițiilor publice. 

Liviu Dragnea, dându-și seama că toate calculele îi cam dau cu virgulă, a început să bată în retragere. Astfel, proiectul 
de lege nu a mai fost depus săptămâna trecută în Parlament, după cum se anunțase inițial, ci a fost lăsat pentru ca „lumea să-și 
mai dea cu părerea“, în Săptămâna mare, când lumea avea doar această preocupare.  

Dar, părerile nu s-au lăsat așteptate și au venit chiar de la Ministrul Muncii, care a propus, ca principală sursă pentru 
acoperirea creșterilor salariale, fiscalizarea generală. Așa că intenționează, alături de Ministrul de Finanțe, să introducă 
impozitul pe fumărit, pardon, pe gospodărie. În timp ce miniștrii povestesc cum milioane de români vor cere de peste tot 
facturi și chitanțe pentru deducerile fiscale, pe care le vor verifica cei 30.000 de consultanți fiscali, ANAF anunță că aproape 
jumătate dintre marii contribuabili nu au fost verificaţi din lipsa capacităţii de inspecţie fiscală.  

Și pentru a oferi garanția că pot fi susținute toate promisiunile populiste, PSD dorește să renunțe la cota unică, prin 
care se valorizează munca, și să impună impozitarea progresivă, bulversând mediul de afaceri. Cu alte cuvinte, ca un adevărat 
haiduc, Dragnea propune să ia de la cei ce muncesc și dă la cei care așteaptă pomeni electorale și îi sunt supuși. Domnilor din 
coaliția PSD-ALDE, ați făcut vreun calcul să vedeți cu câte sute de ani ne-ați întors în timp cu astfel de măsuri? 

 
 

Deputat,  
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

 
***  
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� Întreb ări 
 
 
 
Adresată domnului  Mihai Tudose, ministrul Economiei 
 

Posibilitatea scurtării procedurilor şi reducerii costurilor 
brevetării inven țiilor românești  

  
 Stimate domnule ministru, 
 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Economiei.  
 Am aflat din presă că  pentru a breveta invențiile românești  costurile sunt câteva ori mai mari decât în alte state 
membre UE, iar procedurile de două ori mai mari decât în Coreea de Sud. Se cunoaşte bine faptul că veniturile celor implicați 
în cercetarea și inventica românească sunt reduse, iar o scădere a costurilor înregistrării ideilor lor ar fi binevenită.  Procedurile 
pot fi scurtate la nivelul celor mai bune practici în domeniu, luând exemplul ţărilor vecine. 
 Mai mult, OSIM nu trebuie să fie considerat un colector de taxe ca venituri la bugetul național, cum e ANAF.  Anul 
trecut a avut excedent bugetar, adică a colectat din taxe cu vreo 2 milioane de lei mai mult decât a cheltuit.  
 Vă întreb, domnule Ministru, dacă aveţi în vedere o strategie pentru reducerea  birocrației examinării dosarelor și a 
reducerii taxelor percepute de către OSIM?  Este necesar ca  OSIM să devină un promotor important, un stimulator al 
înregistrării mărcilor și invențiilor românești. 
 Solicit  răspuns în scris. 
 Cu stimă,  

Deputat, 
Adrian Oros 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru,  
    ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 

 
Finanţare obiectiv de investiţii „Locuin ţe pentru tineri destinate  

închirierii, amplasament – Municipiul Mediaş,  județul Sibiu 
 
 Stimată doamnă ministru, 
 Primăria municipiului Mediaş a solicitat Agenţiei Naţionale de Locuinţe încă din anul 2012, fonduri pentru obiectivul 
de investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, amplasament –jud Sibiu, Municipiul Mediaş, strada Gheorghe Lazăr, 
blocuri 1-4” , etapa 1 cu un număr de 88 de locuinţe. 
 În vederea promovării proiectului, prin adresa cu nr 14910/07.12.2012, Primăria Mediaş a înaintat ANL toate 
documentele solicitate, şi anume: 

- HCL 283/2012 privind aprobarea PUZ , 
- Studiul de fezabilitate, 
- Hotărârea nr 286/2012 –privind aprobarea studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru acest 

obiectiv de investiţii. 
 Prin adresele cu nr. 11642/11.09.2014 şi 9844/13.07.2016, Primăria Mediaş a revenit cu solicitarea alocării de fonduri 
din bugetul de stat pentru demararea aceste investiţii, completând şi cu documentele solicitate ulterior de către ANL. 
 Prin adresa cu nr.18459/21.12.2016, Primăria Municipiului Mediaş a retransmis Agenţiei Naţionale de Locuinţe 
solicitarea bugetării pentru anul 2017 a acestui proiect de investiţii. 
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 Având în vedere numărul mare de cereri pentru locuinţe pentru tineri în vederea închirierii la Primăria Municipiului 
Mediaş, fiind înregistrate un număr de 825 de solicitări, consider necesară şi oportună bugetarea acestui proiect. 
 Aştept răspunsul d-voastră în scris. 
   

Deputat,  
Nicolae Neagu 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru,  
    ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 

În atenția Companiei Naționale de Investiţii S.A. 
 

Alocarea fondurilor necesare executării obiectivului de investiţii 
„Bazin de înot, situat în Mediaş”, jude țul Sibiu 

 
           Stimată doamnă ministru, 
 Primăria Municipiului Mediaş beneficiază încă din anul 2009 de un protocol cu CNI-S.A., Compania Naţională de 
Investiţii, prin care se predă un teren în suprafaţă de 3000 mp, în vederea construirii unui bazin de înot. CNI a încheiat 
contractul de lucrări cu SC Dafora S.A. Mediaş în data de 9 noiembrie 2009. 
 Din momentul atribuirii contractului de lucrări şi până în prezent, din păcate, deşi Primăria Mediaş a revenit cu 
adresele cu nr 8278/2012, respectiv, nr. 16220/21.11.2016 nu s-au găsit fondurile necesare pentru începerea lucrărilor privind 
bazinul de înot situat în Mediaş, strada Blajului nr 4A – Cartier Vitrometan. 
 Ţinând cont că Municipiul Mediaş este văduvit de un astfel de bazin în care copiii care aparţin de cele 24 de unităţi 
şcolare ar putea beneficia de o activitate sportivă esenţială dezvoltării lor sănătoase şi armonioase, vă rog, doamnă Ministru, să 
aveţi în vedere, în regim de urgenţă, alocarea fondurilor necesare executării obiectivului de investiţii „Bazin de înot, situat în 
Mediaş, strada Blajului nr 4A – Cartier Vitrometan” 
 Aştept răspunsul d-voastră în scris. 
   

Deputat, 
 Nicolae Neagu 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătății 
 

Unde sunt vaccinurile obligatorii? 
 
 Domnule ministru al Sănătăţii,  
 Încă din data de 20 ianuarie 2017, aţi declarat că aveţi cunoştinţă despre situaţia problematică  privind vaccinarea 
obligatorie a copiilor, pe care aţi catalogat-o drept „dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziţionate.” Aţi spus 
că  din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizaţi copiii, există doze suficiente numai în cazul vaccinului împotriva 
tuberculozei, adică al vaccinului BCG. In cazul celorlalte vaccinuri s-a constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar 
un vaccin neachiziţionat (vaccinul diftero-tetano-pertussis).  
 La începutul lunii aprilie (după trei luni!!!) aţi afirmat că aţi dispus achiziţionarea, în regim de urgenţă, a vaccinului 
împotriva rujeolei pentru că stocurile s-au epuizat în majoritatea  judeţelor. Asta, după ce aţi dispus şi redistribuirea dozelor de 
vaccin din celelalte județe unde mai existau, aţi realizat că este nevoie de achiziționarea de urgență a vaccinului, pentru că „s-a 
consumat mai devreme decât am previzionat.”Mă întreb și vă întreb: ce înseamnă pentru dumneavoastră urgență? 
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 Declaraţiile d-voastră sunt lipsite de responsabilitate şi confuze, având în vedere că medicii, cetăţenii şi presa centrală 
s-au plâns de luni întregi că nu mai există doze de vaccin. Mai mult, în loc să faceţi toate demersurile necesare, în regim de 
urgenţă, pentru deblocarea acestei situaţii grave, aruncaţi vina pe producători, care, după ce au participat şi câştigat licitaţiile, 
sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul. 
 Vă întreb, domnule Ministru Florian Bodog,  având în vedere că România se confruntă cu o epidemie de rujeolă, peste 
4000 de cazuri și 21 de decese din cauza acestui virus, ce faceți în această privință? Dumneavoastră reprezentați Statul si Statul 
nu se poate juca cu sănătatea copiilor români deci vă cer pentru ultima dată de la tribuna Parlamentului să demaraţi de urgenţă 
procurarea vaccinurilor pentru imunizarea copiilor. În cadrul Comisiei de Sanătate, reprezentanții Ministerului pe care îl 
conduceți pur si simplu ne-au ignorat întrebarile despre situația vaccinului ROR. 
 Această situație este incredibila pentru o tară membră a UE in secolul XXI şi vă rog să-mi precizaţi data la care 
medicii de familie vor avea în cabinetele lor, doze suficiente de vaccin tetravalent şi vaccin ROR şi ce strategie aveţi pentru 
stoparea epidemiei de rujeolă? Aveți o strategie domnule Ministru? Aveți o celulă de criză înființată pentru această situație? 
Aveți câțiva oameni pregătiți care ar putea să traseze o strategie concretă sau doriți să incropim incă un grup de voluntari care 
să vă rezolve această situație de criză imposibil de manageriat de către incompetența numită PSD? 
 Aştept răspuns în scris. 
 

Deputat,  
Pavel Popescu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Florin Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Revenire la Întrebarea parlamentară nr. 132A depusă în data de 21 februarie 2017  
referitoare la situaţia vaccinării copiilor 

 
 Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere că răspunsul domniei voastre la Întrebarea nr. 132A depusă în data de 21 februarie 2017 referitoare la 
situaţia vaccinării copiilor a fost incomplet şi nelămuritor, vă rog să-mi răspundeţi la solicitările formulate. 
 Mai jos, vă expun textul întrebării parlamentare depusă acum două luni: 
„Potrivit declaraţiilor dvs. din data de 20 ianuarie 2017, situaţia privind vaccinarea obligatorie a copiilor este dezastruoasă, cu 
vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziţionate. 
Conform afirmaţiilor dvs., din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizaţi copiii, există doze suficiente numai în 
cazul vaccinului împotriva tuberculozei, adică al vaccinului BCG. In cazul celorlalte vaccinuri s-a constat lipsa de stoc sau 
stocuri insuficiente, ba chiar un vaccin neachiziţionat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). în continuare, afirmaţi că această 
situaţie se datorează şi unei lipse de responsabilitate a unor producători, care, după ce au participat şi câştigat licitaţiile, sunt în 
imposibilitatea de a asigura vaccinul.  

Domnule ministru, vă solicit să îmi comunicaţi următoarele date: 
1. Care sunt producătorii care au câştigat licitaţiile şi care acum sunt în imposibilitate de a asigura  

vaccinul? 
2. Dacă situaţia ajungerii în această imposibilitate putea fi prevăzută, şi cum, sau dacă pe viitor va  

putea fi anticipată, şi prin ce măsuri?” 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat,  
Sorin Dan Moldovan 

 
*** 
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Adresată domnului ministru  Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Legea prevenției poate duce la dezvoltarea afacerilor ilegale cu lucrări ştiin ţifice 
 

Domnule ministru, 

În proiectul Legii prevenției, publicat pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, este 

propusă, pentru prima abatere, înlocuirea amenzilor cu avertismente în cazul a peste 300 de contravenții. Printre ele se 

regăsește și contravenția stipulată în art. 143, alin (5) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, care prevede că este interzisă 

comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de 

licenţă, de disertaţie sau de doctorat. 

Înlocuirea amenzii, de la 5.000 lei la 50.000 lei, pentru astfel de fapte, conform Legii Educației Naționale, art. 360, 

alin. 1, lit. b), cu avertisment, potrivit proiectului Legii prevenției, ar putea duce la o creștere exponențială a comerțului cu 

lucrări științifice, știind că cei prinși vor primi doar un banal avertisment. 

În contextul în care Internetul abundă de anunțuri privind vânzarea lucrărilor de licență, disertație și chiar de doctorat, 

vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

• Ce demersuri veți întreprinde pentru eliminarea din proiectul Legii prevenției a articolului care poate încuraja 

dezvoltarea comerțului ilicit cu lucrări ştiinţifice falsificate? 

• Câte situații de falsificare a lucrărilor științifice au fost depistate, sesizate și înregistrate în ultimii cinci ani? Ce 

sancțiuni au fost aplicate? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat,  

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

*** 
 

Adresată domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice 
 

Strategia Ministerului privind moneda virtual ă, în special bitcoin 
 

Domnule ministru, 
Au trecut 2 ani de când am lansat, tot printr-o întrebare adresată Ministerului Finanțelor, problema monedei virtuale în 

România. La acel moment, nici Banca Națională, nici Ministerul nu acceptau faptul că pe piață au apărut și alte instrumente de 
plată decât cele tradiționale. Ca urmare, nu aveau nici o strategie sau politică în această privință. Chiar dacă cele mai multe țări 
din Europa au luat o poziție oficială față de acest instrument de plată sau schimb, noi încă nu avem punctul de vedere al 
dumneavoastră, pro sau contra. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
• Când și ce strategie va adopta Ministerul Finanțelor privind moneda virtuală, în special bitcoin? 
• Cum va fi abordată moneda virtuală respectivă în viitoarele modificări ale Codului Fiscal?  

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

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

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

Implementarea Acordului de la Paris 
 
 Doamnă ministru, 
  România se află printre ultimele ţări în ceea ce priveşte eforturile pentru combaterea schimbărilor climatice, respectiv 
implementarea prevederilor Acordului de la Paris. 
 Acest acord prevede ghidarea acțiunilor la nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii temperaturii medii 
globale sub 2°C și, în același timp, este primul instrument multilateral obligatoriu, din punct de vedere juridic, și cu participare 
universală în domeniul schimbărilor climatic. 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Care sunt cauzele care au condus la situarea României pe penultimul loc al acestui clasament?  
- Ce măsuri întreprinde Ministerul Mediului pentru punerea în practică a politicilor privind implementarea prevederilor 

Acordului de la Paris? 
 Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Glad Varga 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Alexandru Petrescu,  

    ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 
 

Beneficiarii programului România Start-up Nation 
 
 Domnule ministru, 
 Stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii constituie fără îndoială o modalitate de promovare a spiritului 
antreprenorial şi, prin urmare, de dezvoltare a economiei la nivel naţional. Tinerii întreprinzători trebuie să beneficieze în mod 
echitabil de programele furnizate de stat.  
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

- Care au fost motivele în baza cărora s-a stabilit condiţia ca numai firmele înfiinţate după data intrării în vigoare a OUG 
nr. 10/2017 să poată accesa programul Romania Start-up Nation?   

- Câte firme s-au infiintat și radiat până în prezent dupa 1 februarie 2017 comparativ cu anul 2016? 
 Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Glad Varga 

 
*** 

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

De ce tipuri de asistență specială beneficiază copiii din județul Constanța  
și ce măsuri va lua Guvernul pentru reducerea substanțială a numărului de copii institu ționalizați 

 
 Stimată doamnă ministru, 
 Ținând cont de faptul că, la sfârșitul anului trecut, conform datelor statistice prezentate de către Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, un număr de 56.866 copii erau înregistraţi în sistemul de protecţie specială, din care 19.369 copii (34,06%) 
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beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial şi 37.497 copii (65,94%) în servicii de tip familial la 
nivel național, vă rog, doamnă ministru, să-mi precizați câți copii din județul Constanța beneficiază de aceste tipuri de asistență 
socială specială, precum și ce măsuri aveți în vedere în perioada următoare, pentru reducerea substanțială a numărului de copii 
instituționalizați și reintegrarea lor în familiile rudelor până la gradul IV inclusiv sau a altor familii. 
  Solicit răspuns scris. 
  

Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

 
*** 

 
� Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Ioan Vulpescu, ministrul Culturii şi Identit ăţii Naţionale 
De către: Marilen Gabriel Pirtea, deputat PNL 
Obiectul interpelării: Proiectul de realizare a viitorului Muzeu Naţional al Revoluţiei din 1989, la Timişoara 
 
 Stimate domnule ministru, 
 Municipiul Timişoara a participat la competiţia europeană pentru desemnarea Capitalei Europene a Culturii 2021 în 
cadrul unuia dintre cele mai ambiţioase proiectele culturale din Europa, printre cele mai cunoscute și mai apreciate acțiuni ale 
Uniunii Europene. Îniţiată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri, competiția a contribuit la 
dezvoltarea culturală, socială și economică a multor orașe și regiuni din Europa și vecinătate. 
 În septembrie 2016, Juriul de experți independenți, responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de Capitală 
Europeană a Culturii 2021, a recomandat ca acesta să îi revină orașului Timişoara, alegerea Juriului considerând patru 
candidaturi în lista scurtă de oraşe finaliste (Baia Mare, București, Cluj-Napoca și Timișoara). 
 Acest proiect, al Capitalei Europene a Culturii 2021, reprezintă pentru Timişoara şi Timiş cea mai importantă 
provocare şi oportunitate de după Revoluţia din 1989, oferind o deschidere deosebită pentru modernizare şi conectare la marile 
circuite europene culturale şi economice. Este şi un foarte bun prilej ca prin Timişoara, prin conectarea oraşului la circuitul 
european, România să fie mai bine vizibilizată şi cunoscută în întreaga UE. Pregătirea infrastructurii oraşului Timişoara pentru 
a susţine în bune condiţii, în 2021, programul Capitalei Europene a Culturii, include mai multe obiective de investiţii. Printre 
acestea se află şi realizarea Muzeului Naţional al Revoluţiei din 1989, la Timişoara, ca un obiectiv strategic şi de mare 
specificitate pentru Timişoara, dar şi finalizarea reabilitării Castelului Huniade, administrat de către Muzeul Naţional al 
Banatului.  
 În legătură cu aceaste priorităţi, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele: 

- Cum a planificat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale proiectul realizării Muzeului Naţional  
al Revoluţiei din 1989 şi care este contribuţia ce trebuie să vină din partea autorităţilor locale pentru ca acest obiectiv să fie 
realizat complet în perioada 2017-2020? 

- Cum va interveni Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru reabilitarea Castelului  
Huniade, aflat în administrarea Muzeul Naţional al Banatului? 

- Care sunt deciziile pe care le-a luat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în legătură cu  
susţinerea oraşului Timişoara, în cadrul programului de pregătire a proiectului Capitalei Europene a Culturii 2021, după 
nominalizarea la acest titlu? 
 Care este planul de cooperare multianual pe care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale îl are în vedere în 
parteneriatul cu oraşul Timişoara, pentru o bugetare a contributiei guvernamentale la programul CEaC 2021, ca finanţare 
globală pe proiect unic, conform recomandărilor făcute Ministerului  Culturii şi Identităţii Naţionale de către Juriul competiţiei 
europene? 
 Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
 

*** 
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Adresată: domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
De către: Sorin Dan Moldovan, deputat PNL 
Obiect: agresiune și defăimare a unui sportiv român – cazul CSM București - Ferencváros 
 
 Stimate domnule ministru, 
 În data de 15 aprilie 2017, echipa de handbal CSM Bucuresti s-a calificat in Final Four-ul Champions League, după ce 
a învins echipa concurentă – Ferencvaros - atât pe teren propriu cât și la Budapesta. La scurt timp după eveniment, dl. Per 
Johansson, antrenorul CSM București, a transmis public un mesaj în care s-a arătat de-a dreptul șocat de modul în care a fost 
primită echipa sa în Ungaria, semnalând, printre altele, și aceea că una dintre sportivele românce, Paula Ungureanu, a fost 
lovită de fanii maghiari cu diverse obiecte. Dincolo de lipsa de firesc a acestui gest, aș vrea să comunicați publicului 
următoarele: 

- Ce măsuri poate lua  Ministerul de Externe în cazurile în care un cetățean român este pus în astfel  
de situații, în afara țării? 

- Cum califică Ministerul de Externe, în baza legislației române existente, cazurile de acest gen? 
- Ce măsuri instituționale sau proceduri a demarat Ministerul de Externe până în acest moment, în  

această speță? Dar Ambasada României din Budapesta? 
 Intenționează ministrul de Externe să trimită o notă de protest omologului său ungar, în acest caz? 
 Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
De către: Adrian Oros, deputat PNL 
Obiectul interpelării: retrogradarea angajaților din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, în 
proiectul salarizării unitare. 
 
 În aproape toate statele civilizate ale lumii, guvernele conștientizează valoarea domeniului cercetării, dar în România, 
personalul din cercetare continuă să fie omis de la măsurile de îmbunătățire a finanțării sau chiar li se abrogă şi puţinele 
facilităţi fiscale prevăzute. 
 Concret, în Proiectul Legii salarizării unitare, angajații din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
proiectare sunt retrogradați cu câteva clase bune. Astfel, potrivit proiectului de acum, un cercetător științific I (cea mai 
importantă funcție de execuție) din astfel de unități va avea în 2022 un salariu de 7.546 lei, adică un coeficient de 3,02.  
Cercetătorii nu doar că nu beneficiază de nicio creștere în noul act normativ, dar pierd și ceea ce au câștigat în 2016, prin 
scutirea de impozit pe care le-o acordase guvernul (eliminarea impozitului pe venit). 
 Domeniul Cercetare&Dezvoltare, vital pentru creșterea economică, este cel mai afectat de salarizarea unitară în 
viziunea proiectului anunțat.  
Trebuie luate măsuri pentru a impulsiona cercetare, pentru a opri în țară talentele atât de căutate în toată lumea, mai ales că 
statul rămân nu dă alocări importante bugetului pentru acest sector. În România se cheltuiește pentru acest domeniu, pe cap de 
locuitor, o sumă de aproape 20 de ori sub media europeană. 
 Vă întreb, doamnă ministru, dacă aveţi în vedere aplicarea unui set de măsuri imediate pentru îndreptarea acestei erori 
în legea salarizării unitare. Decidenții din actul de guvernare trebuie să-și îndrepte atenția și către personalul sus-menţionat, 
dacă nu se dorește să se rămână fără acest pilon important, domeniul Cercetare&Dezvoltare, vital pentru creșterea economică. 
 Aştept răspuns în scris. 
 

*** 
 
Adresată: domnului Sorin Mihai Grindeanu, prim-ministru  
De către: Glad Varga, deputat PNL 
Subiect: Stadiu implementare măsuri cuprinse în Strategia naţională privind schimbările climatice 
 Domnule prim-ministru,  
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 Schimbările climatice reprezintă deja o componentă reală a vieții planetei noastre, efectele lor negative fiind resimțite 
atât in plan economic, cât și social. Constrânși de amploarea acestor fenomene, dar mai ales de pericolele mai mult sau mai 
puțin vizibile pe care acestea le ascund, fiecare țară a fost obligată să ia măsuri în vederea reducerii impactului global al 
schimbărilor climatice. 
 În România, prin Hotărârea Guvernului nr.739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice 
şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 – 2020 şi Planul naţional de acţiune pentru 
implementarea acestei strategii. 
 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să –mi comunicați care sunt măsurile pe termen mediu și lung pe care 
Guvernul pe care îl coordonați le are în vedere pentru reducerea impactului global al schimbărilor climatice? 
 Solicit răspuns în scris. 
  

*** 
 

 
Adresată: domnului Pavel NĂSTASE, Ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: Florin Roman, deputat PNL 
Obiectul interpelării: asigurarea unor condiții egale și nediscriminatorii pentru toți elevii cu privire la  

          decontarea cuvenită a abonamentelor de transport 
  
 Stimate domnule ministru, 
 Vă supun atenției sesizarea primită din partea Primăriei Ocna Mureș, județul Alba, cu privire la problema nedecontării 
cheltuielilor de transport pentru toți elevii din localitățile aflate în vecinătatea orașului Ocna Mureș și care aparțin de UAT 
Ocna Mureș, în același cuantum și în aceleași condiții ca și elevilor  care aparțin de celelalte UAT-uri din vecinătatea UAT 
Ocna Mureș, respectiv UAT Lunca Mureșului, UAT Noslac, UAT Unirea.  
Astfel, ținând cont de prevederile legale în vigoare, și anume: 
        Art.84 din Legea 1/2011 “Legea învățământului “alin (1) si(3) 
(1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru 
transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot 
parcursul anului calendaristic. (alineat modificat prin art.I pct. 15 din O.U.G. nr. 117/2013, în vigoare de la 30 decembrie 
2013)  
 (3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul 
Ministerului Educa ţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 
km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus - întors pe semestru, dacă locuiesc la 
internat sau în gazdă. (Sintagmă înlocuită prin art. 32 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 96/2012, în vigoare de la 22 decembrie 
2012)  
(31). Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) se stabileşte 
şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (alineat introdus prin art. I din O.U.G. nr. 69/2016, în vigoare de la 19 octombrie 
2016) 
(32). Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (31) şi valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(Alineat introdus prin art. I din O.U.G. nr. 69/2016, în vigoare de la 19 octombrie 2016). 
(33) Operatorul de transport rutier are obligaţia să emită abonamente pentru transportul elevilor şi să asigure transportul rutier 
al elevilor potrivit prevederilor alin. (31). (alineat introdus prin art. I din O.U.G. nr. 69/2016, în vigoare de la 19 octombrie 
2016), precum și de precizările contradictorii și chiar discriminatorii ale Ministerului Educației Naționale, formulate prin 
adresa nr.1055/DGBFRU/31 octombrie 2013, cu privire la aplicarea art. 84 alin (1) si (3) și comunicate tuturor ISJ-urilor si 
unităților de învățământ, în care se precizează că: “prevederile art.84 (3) din Legea 1/2011 se referă la decontarea navetei 
elevilor efectuată între localitățile din unități administrativ teritoriale diferite. Nu face obiectul decontării navetei, facilitate 
prevazută la art.84 (3), transportul în cadrul aceleiași unități administrative teritoriale, aceasta fiind reglementat de art.84 
(1)”, consider, domnule ministru, că trebuie clarificată și rezolvată situația elevilor care sunt efectiv discriminați prin 
nedecontarea cheltuielilor de transport în aceleași condiții și mă refer în acest caz la situația elevilor care au domiciliul în 
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cadrul UAT Ocna Mureș și care beneficiază doar de tarif redus cu 50%, în timp ce elevii aparținând celorlalte UAT-uri din 
vecinătate beneficiază  de decontarea în întregime a contravalorii abonamentelor lor de transport.  
 De asemenea, vă semnalez o altă problemă legată de situația elevilor care învață în liceele din Ocna Mureș și se 
deplasează din localitățile care aparțin de UAT Lunca Mureșului, UAT Noslac, UAT Unirea, iar cheltuielile acestora sunt 
aprobate a se efectua din bugetul Ministerului Educa ţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, în 
timp ce elevilor care aparțin de UAT Ocna Mureș - deși pentru a se deplasa din localitatea de domiciliu la Ocna Mureș parcurg 
același număr de km sau uneori chiar o distanță mai mare -, nu li se decontează aceste cheltuieli din bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 
         Mai mult decât atât, precizez și faptul că elevilor care frecventează cursurile liceelor din orașul Ocna Mureș și care nu 
au nicio unitate de învățământ  similară în localitatea de reședință, având domiciliul în satele  Războieni, Uioara de Sus, Uioara 
de Jos, Micoșlaca și Cistei - toate făcând parte din cadrul UAT Ocna Mureș -, nu li se decontează contravaloarea 
abonamentelor lunare  cu transportul.  
          Având în vedere cele mai sus prezentate, vă rog, domnule ministru, să analizați toate aceste aspecte și să-mi menționați, 
în scris, măsurile pe care le veți întreprinde în vederea corectării acestora și a asigurării unor condiții egale și nediscriminatorii 
pentru toți elevii cu privire la decontarea cuvenită a abonamentelor de transport.  
 Cu stimă, 
 

***  
 
 
Adresată: domnului Viorel Ștefan, ministrul Finanţelor Publice 
De către: Florin Roman, deputat PNL 
Obiectul interpelării: solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea  

nr.101B din data de 07 martie 2017, referitoare la măsurile privind creșterea  
gradului de colectare a redevențelor și actualizarea acestora 

 

 Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la interpelarea nr.101B, pe care v-am 
transmis-o în data de 07 martie a.c., referitoare la măsurile pe care le veți întreprinde cu privire la creșterea gradului de 
colectare a redevențelor și actualizarea acestora, nu a fost respectat așa cum prevede art. 201 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, acesta expirând încă din data de 28 martie a.c., o reiterez prin prezenta și rog încă o dată a i se răspunde în scris, 
prompt și explicit. 
  

***  
 

Adresată: doamnei Sevil SHHAIDEH, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și  
     Fondurilor Europene 

De către: Florin Roman, deputat PNL 
Obiectul interpelării: solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea nr.72B din data de 07 
martie 2017, referitoare la măsurile privind cota parte din redevențele pentru resurse minerale colectate de către stat, care ar 
trebui să revină autorităților locale 
  
 Stimată doamnă ministru, 
 Având în vedere faptul că termenul regulamentar de primire a răspunsului la interpelarea nr.72B, pe care v-am 
transmis-o în data de 07 martie a.c., referitoare la măsurile pe care le veți întreprinde cu privire la cota parte din redevențele 
pentru resurse minerale colectate de către stat, care ar trebui să revină autorităților locale, nu a fost respectat așa cum 
prevede art. 201 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând încă din data de 28 martie a.c., o reiterez prin 
prezenta și rog încă o dată a i se răspunde în scris, prompt și explicit. 
 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  

Democrate a Maghiarilor din România 
 

 

 
� Întreb ări 

 
 
În atenția doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Treceri de frontieră în județul Satu Mare 
 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că județul Satu Mare este unul dintre cele patru județe frontiere care permit circulația 

persoanelor și a mărfii deopotrivă către și din zona Schengen, cei din zonă sunt deja obișnuiți cu fluxul de persoane 
care se întorc ocazional în țară și apoi pleacă în jurul marilor sărbători, respectiv cu aglomerația cauzată de 
transportul de mărfuri. Însă în urma introducerii noului protocol de verificare la intrarea în zona Schengen, timpul 
de așteptare a crescut la o durată de mai multe ore.  Acest fapt a cauzat  probleme mai ales pentru cetățenii care sunt 
nevoiți să treacă granița în fiecare zi, făcând naveta între locul de muncă și domiciliu. Firmele de transport persoane 
întâmpină aceeași problemă, fiind nevoite să aștepte cu 1-2 ore mai mult decât înainte, iar această situație poate 
cauza disconfort, chiar și daune materiale.  

Pe de altă parte, salutăm deschiderea celor trei noi treceri de frontieră temporare din județ, având în vedere 
că trecerile de la Petea-Csengersima, Urziceni-Vállaj sunt deja foarte aglomerate, motiv pentru care s-au deschis 
recent, cu scop experimental cele de la Bercu-Garbolc, Peleș-Zajta și Horea-Ömböly. Conform studiului de impact 
aceste trei noi treceri de frontieră deservesc în totalitate peste  40 mii persoane, reduc distanța de călătorie cu  120 
km și integrează în rețeaua internațională 17 localități izolate până acum.  

De aceea vă adresez următoarele  întrebări :  
1.  Cum doriți să soluționați traficul intens și aglomerația formată la trecerile Petea-Csengersima și Urziceni-

Vállaj ? 
 2.  Dacă considerați a fi o soluție optimă definitivarea celor trei treceri de la Bercu-Garbolc, Peleș-Zajta și 

Horea-Ömböly, care în momentul de față funcționează cu caracter temporar ?  
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Loránd- Bálint Magyar 

 
*** 
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Grupul parlamentar  
al Uniunii Salvați România 

 
� Interpelări 

 
 

Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
Obiect interpelării:  Oportunitatea introducerii educației sexuale  
 

Stimate domnule ministru,  
Educaţia sexuală reprezintă în prezent un subiect tabu în şcolile din România, deşi statisticile sunt alarmante,  în 

2014, 18 600 de tinere cu vârsta sub 19 ani au născut, din care  662 înainte să împlinească 15 ani, continuăm să facem paşi 
în direcţia gresită prin neasumarea unui poziţii clare vis-a-vis de obligativitatea materiei „Educaţia sexuală”, începând cu 
ciclul gimnazial. 

În  ţări precum Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Portugalia, Slovacia și 
Suedia studierea acestei materii este obigatorie, iar  informaţiile prezentate copiilor sunt structurate pentru a fi uşor de 
asimilat pentru nivelului fiecărui ciclu educaţional în parte şi sunt atent examinate de către psihologi şi oameni cu 
expertiză în domeniul educaţional. 

 Putem importa modele de bune practice din ţările care au adoptat ca materie obligatorie  Educaţia sexuală, precum 
Franța unde  informația despre sexualitate este predată oficial în școli din 1985, prin intermediul cursului „Educație de 
Viață” şi aboderză teme precum: prevenirea și reducerea riscurilor sexuale; lupta împotriva violenței și a exploatării 
sexuale a tinerilor; lupta împotriva rasismului și a homofobiei; stima de sine şi respectul față de ceilalți. În Germania, 
educația sexuală este văzută ca un instrument eficient pentru a evita sarcinile nedorite. Educația sexuală în școli este 
obligatorie și nu există clauze pentru a permite părinților să își retragă copiii de la lecții.Școlile sunt obligate să informeze 
părinții despre conținutul materiei de educație sexuală, unde elevii învață despre contraceptive și proceduri biologice, dar 
și despre emoții și aspectele unei relații. 

În prezent conturez, alături de colegii mei, un proiect legislativ care să vină în întâmpinarea provocărilor actuale 
cu care se confruntă părinţii şi copiii, în societatea românească care conţine  un grad  ridicat de sexualitate,  motiv pentru 
care există nevoia implementării urgente a educaţiei timpurii a copiilor cu privire la aceste aspecte, ce ţin de sănătate şi de 
reproducere. Scopul acestui demers legislativ îl reprezintă informarea corectă şi completă a tinerilor, precum şi diminuarea 
fenomenului de abandon şcolar  în rândul adolescentelor, prin prezentarea unor informaţii controlate şi în acord cu nivelul 
de întelegere  a elevilor, în cadrul orelor de curs. 

În aceste condiţii, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul de vedere privind obligativitatea 
introducerii orelor de educaţie sexuală în curricula şcolară, dar şi disponibilitatea dumneavoastră de a susţine acest demers 
legislativ .  

Un alt aspect pe care vreau să-l supun atenţiei dumneavoastră îl reprezintă necesitatea alocării unui jurist, 
unităţilor şcolare care au peste 1 000 de elevi. În prezent există un singur jurist la nivelul inspectoratelor şcolare care poate 
acorda şi furniza parţial asistenţă de specialitate  conducerii şcolilor, în funcţie de urgenţa speţelor. 

Stimate dl. ministru sper ca aceste propuneri şi aspecte semnalate pot constitui baza unui dialog constructiv în care 
competenţele şi eforturile noastre reunite, atât pe partea curriculară, cât şi administrativă, să aibă ca finalitate creşterea 
calităţii sistemului naţional de învăţământ.    

Solicit răspuns scris.                                                
 

Deputat, 
Cristina Iuri șniți 

 
*** 
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Adresată: doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
Obiectul interpelării :  Ghidul de finanțare a Programului privind gestionarea deșeurilor – ‘Compost’  

 
Doamnă ministru,  
În data de 28 octombrie 2016 a fost trimis în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, 

proiectul de ghid de finanțare privind gestionarea deșeurilor – Compost. Acest ghid a fost între timp finalizat. 
Cu toate acestea, am primit sesizări de la cetățeni că proiectul încă nu a fost lansat. 
Acest proiect este important deoarece compostarea individuală a gunoiului este una dintre metodele prin care se poate 

reduce volumul de gunoi generat de cetățeni. 
Puteți să îmi spuneți vă rog când se va lansa efectiv proiectul ? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris. 

 
Deputat, 

Cornel Zainea 
 

*** 

 
Adresată: domnului Sorin Grindeanu, prim-ministru  
Obiectul interpelării : Groapa de gunoi din pasul Mestecăniș 
 

Stimate domnule prim-ministru,  
Vă semnalez o problemă extrem de gravă care mi-a fost adusă la cunoștință de oameni disperați de modul în care 

autoritățile statului au decis să le ignore vocile și să ia decizii împotriva voinței lor. Bucovina reprezintă una din zonele cele 
mai frumoase ale României. Este o regiune a țării unde frumusețea de basm a reliefului se împletește cu tradiții păstrate de 
oameni de sute de ani. 

În această zonă de vis, mai exact în pasul Mestecăniș, în imediata vecinătate a localității Pojorâta, chiar în vârful unui 
munte, Consiliul Județean Suceava a decis să construiască o groapă de gunoi ecologică. Deoarece această măsură s-a luat fără 
consultarea comunităților locale din zonă, oamenii au contestat în instanță autorizația de construire a gropii și au câștigat.  

Mai exact, CJ Suceava a avut nevoie de o hotărâre a Consiliului Local Pojorâta pentru un transfer de proprietate a unei 
suprafețe de  9 ha, pe care să se sape groapa. Localnicii au acționat în instanță CL, pe motiv că  transferul terenului s-a făcut 
fără consultare publică, deci ilegal, lucru confirmat definitiv și irevocabil de curtea de apel Cluj Napoca. În ciuda acestui fapt, 
lucrările nu au fost oprite ci dimpotrivă au continuat, în acest moment groapa fiind construită în proporție de 99%, spre 
disperarea oamenilor. 

O să vă punctez problemele generate de construirea unei gropi de gunoi în această zonă: 
1. În primul rând calitatea vieții oamenilor care trăiesc în localitățile din jur va fi afectată iremediabil odată cu 

intrarea în funcțiune a gropii ! Contrar prevederilor legale, distanța față de cea mai apropiată casă este mai mică de 
1 km. Gazele toxice generate în acest depozit vor polua toată zona ; de asemenea, datorită unui unghi de 30% al 
pantei, scurgerea levigatului este favorizată ceea ce inevitabil va duce la poluarea pânzei freatice. Oricât de bine ar 
arăta proiectul pe hârtie, practica ne arată că aceste gropi de gunoi devin infernul comunităților locale (cum se 
întâmplă de exemplu cu groapa de gunoi Iridex - Chiajna). 

2. Turismul din această zonă va fi grav afectat, nimeni nu își dorește să-și petreacă vacanța lângă un munte de gunoi. 
3. Localizarea acestei gropi nu are nici o justificare logică ; nu există nici o localitate mare în zonă. În aceste condiții, 

există suspiciunea rezonabilă că aici vor fi depozitate de fapt deșeuri periculoase. 
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4. Frumusețea naturală a zonei ar fi iremediabil distrusă de groapa de gunoi, aceasta oferind un peisaj mai degrabă 
apocaliptic. 

 În aceste condiții, vă rog domnule prim-ministru să luați măsurile necesare pentru a descoperi cine se face răspunzător 
de o încălcare atât de flagrantă a legii și să opriți operarea acestui depozit ecologic. Oamenii din Pojorâta nu trebuie să fie 
tratați ca cetățeni de mâna a doua a acestei țări și nu trebuie să fie condamnați să trăiască lângă un munte de gunoi împotriva 
voinței lui, printr-un abuz incalificabil al autorităților care ar fi trebuit să-i protejeze. 

În urma celor prezentate mai sus și pentru a nu se ajunge la escaladarea situației, cu conflicte sociale și evenimente 
tragice, vă solicit să dispuneți realizarea unei anchete de către Corpul de Control aflat în subordinea dumneavoastră, pentru a 
investiga de ce s-a continuat un proiect împotriva unor decizii definitive ale justiției și împotriva voinței lor. 

Vă rog să îmi comunicați în scris rezultatele anchetei Corpului de Control. 
 

Deputat, 
Cornel Zainea 

 
*** 

 
Adresată: domnului Răzvan Alexandru Cuc, ministrul Transporturilor   
Obiectul: Autostrada Transilvania, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borş. 
 

Domnule ministru, 
Pe data de 17.11.2016, CNAIR a transmis Antreprenorului secţiunii de autostradă Suplacu de Barcău — Borş 

notificarea de reziliere a contractului de Proiectare şi Execuţie. Compania de drumuri a precizat faptul că "Decizia fost luată 
din cauza întârzierilor înregistrate la lucrările de execuție,  CNAIR SA a transmis Antreprenorului această Notificare, care 

produce efectele integral și imediat, cu toate consecințele ce decurg din faptul rezilierii,  
urmând ca Antreprenorul să evacueze şantierul în cel mai scurt  timp.” 
În plus, CNAIR a comunicat faptul că "în perioada următoare, Compania va organiza o nouă procedură de atribuire a 

unui nou contract de achiziție publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiții." 
Astăzi, 12.04.2017, la aproape 5 luni de la comunicatul de presă menţionat mai sus, nu a fost demarată o nouă 

procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii. Ba mai mult, în 
ultimele luni CNAIR nu a considerat necesar să aducă informaţii noi pe acest subiect în spaţiul public, fapt ce poate induce 
ideea că acel 

tronson de autostradă nu se mai regăseşte printre priorităţile actualei conduceri. Trebuie precizat faptul că acest 
tronson de autostradă a ajuns la un stadiu de execuţie de aproximativ 50% la finalul anului 2012, atunci când constructor era 
compania americană Bechtel. În prezent, lucrări şi material în valoare de sute de milioane de lei se degradează pe zi ce trece, 
neluându-se până în prezent măsuri de conservare.  

Drept umare, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Au fost predate toate documentele aferente proiectului tehnic de execuţie pentru această secţiune de autostradă de la 

Antreprenorul spaniol cu care s-a reziliat contractul de proiectare şi execuţie la finalul anului trecut?  
2. În eventualitatea în care documentele menţionate la prima întrebare au fost predate, este posibilă utilizarea lor în 

cadrul unei proceduri de achiziţie publică pe un contract de tip FIDIC Roşu? Dar în cazul proiectului tehnic de execuţie pe care 
s-au executat lucrările existente de către Bechtel, este posibilă utilizarea lui în cadrul unei astfel de proceduri de achiziţie 
publică pe un contract de tip FIDIC Roşu?  

3. Sub ce formă intenţionaţi să demaraţi procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publică pentru proiectul de 
autostradă Suplacu de Barcău — Borş: un contract de tip proiectare şi execuţie, sau unul doar pentru execuţia lucrărilor pe 
baza unui proiect tehnic de execuţie pus la dispoziţie de către Beneficiar?  

4. Care este stadiul actual al documentaţiilor necesare lansării procedurii de achiziţie publică pentru finalizarea acestui 
proiect? Care e termenul asumat de către CNAIR pentru lansarea acestei proceduri?  
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5. În ultimele completări aferente reactualizării acordului de mediu pentru sectorul de autostradă Ogra Borş, în zona 
Pajiştea Fegernic, intersectată de traseul secţiunii de autostradă Suplacu de Barcău — Borş, a fost inclusă şi o modificare faţă 
de proiectul iniţial, şi anume un viaduct. A fost inclus acest viaduct in documentaţia tehnică necesară pentru lansarea 
procedurii de achiziţie publică?  

6. Vă rog să menţionaţi detaliat pentru fiecare caz în parte dacă aceste documente obţinute în cadrul proiectului tehnic 
de execuţie pe baza căruia s-au executat lucrările existente sunt încă valabile şi, în caz contrar, să estimaţi în mod realist care ar 
fi durata de obţinere a acestora şi în responsabilitatea cui va fi: 

a. certificat de urbanism  
b. avizele menţionate in certificatul de urbanism (detaliat, pentru fiecare aviz în parte)  
7. Mai sunt valabile autorizaţiile de construire pe baza cărora au fost executate lucrările existente de către Bechtel 

şi/sau Isolux Corsan Corviam? Execuţia drumului de legătură între secţiunea de autostradă Suplacu de Barcău — Borş in zona 
Borş şi centura municipiului Oradea va fi licitată împreună cu tronsonul 3C? A fost obţinut avizul de la Petrom necesar 
eliberării amplasamentului in zona câmpului de sonde intersectat de traseul autostrăzii? Dacă nu, care este stadiul actual în 
ceea ce priveşte obţinerea acestui aviz şi care sunt etapele necesare obţinerii acestuia?  

8. Este valabilă expertiza tehnică realizată pentru lucrările existente? Dacă nu, care sunt demersurile pe care le-ati 
intreprins pentru contractarea unei noi expertize tehnice? Vă rog să imi prezentaţi un grafic de timp pentru contractarea şi 
actualizarea acestei expertize tehnice.  

Vă solicit răspuns scris şi vă rog, insistent, să răspundeţi clar şi detaliat la toate întrebările adresate.  
 

Deputat, 
Cătălin Drul ă 

 
*** 

 

Adresată: doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
Subiectul interpelării : „recensământul” salariilor din domeniul public și anvelopa salarială în bugetul general  

   consolidat 2016 și 2017 
 
Stimată doamnă ministru, 
Guvernul României a inițiat prin intermediul HG nr. 877 / 2016 și a Ordinul MMFPSPV nr. 2263 / 2016 

mecanisme pentru realizarea unui „recensământ” al salariilor din domeniul public. Ultima comunicare publică 
referitoare la acest demers ne spune că baza de date astfel construită cuprinde 90% din salariile angajaților din 
sectorul public, mai puțin cei din instituțiile de forță.  În lipsa vreunei comunicări publice pe acest subiect a noului 
Guvern, pentru a înțelege baza informațională pe care se fundamentează proiectul legii privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, vă solicităm informații după cum urmează: 

- Care este stadiul actual de implementare a proiectului constituirii unei baze de date unitare a 
salariilor din institutiile si autoritatile publice, respectiv la ce procent din totalul angajaților din sectorul public s-a 
ajuns în sintetizarea informațiilor cu privire la aceste salarii? 

- Care a fost anvelopa salarială pe baza execuției bugetare a bugetului general consolidat pe anul 2016 
și care este anvelopa salarială disponibilă în bugetul general consolidat pentru anul 2017 care se află la baza 
proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? 

Solicit răspuns oral și scris la adresa cristian.seidler@cdep.ro. 
 

Deputat, 
Cristian Gabriel Seidler 

 
*** 
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Grupul parlamentar al minorit ăților naționale 
 

� Declarații politice 

Cristos a Înviat! 
 

Dragi colegi, în prima zi de Paști, luni, 17 aprilie la ora 13:30, am participat la o frumoasa întâlnire pe care Uniunea 
Polonezilor din România o organizează anual la Casa Polonă din Solonețu Nou. 

„Tradi ționala întâlnire de după Paști”   -  are drept scop împărțirea cu oul sfințit, prilej pentru familia polonezilor 
din Bucovina, pentru a se întâlni, pentru  a-și face urări reciproce de sănătate, bucurie și succese! Ceremonialul împărțirii cu 
oul sfințit este o tradiție pe care etnicii polonezi au adus-o pe meleagurile noastre iar după 1990 a putut fi reluată în cadru lărgit 
și festiv. Dacă imediat după Sfânta Liturghie de Învierea Domnului polonezii iau masa în familie, gustând din bucatele sfințite,  
de această dată membrii comunităților de polonezi din Suceava, Pleșa, Solonețu Nou, Cacica, Poiana Micului, Rădăuți, 
Vicșani, Moara, Păltinoasa, Gura Humorului și Iași se reunesc în „familia lărgită a polonezilor din Bucovina”, pentru a gusta 
din alte bucate sfințite, pentru a marca bucuria unei sărbători străvechi care merită transmisă generațiilor următoare. 

Ceremonialul a început cu o rugăciune de sfințire a bucatelor, a oului în special, oficiată de ES Petru Gherghel – 
episcop de Iași. Apoi copiii ansamblului „Solonczanka” au prezentat un program artistic din cântece și dansuri special 
pregătite cu această ocazie. 

Au participat: E S Petru Gherghel - Episcop de Iași, prefectul județului Suceava - Mirela Adomnicăi, preotul decan de 
Bucovina – Iosif Păuleț împreună cu toți preoții din decanat, președintele Uniunii Polonezilor din România - Ghervazen 
Longher, precum și toți președinții filialelor uniunii. Vă mulțumesc! 
 

Deputat 
Uniunea Polonezilor din România, 

Victoria Longher  
 

*** 

 
� Întreb ări 

 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 
Plăți UE în agricultur ă 

 
 Stimate domnule ministru, 
 Am fost sesizat cu faptul că sistemul de plăți prin APIA Arad nu funcționează sau eventual, funcționează cu întârzieri 
enorme. Cererea ECOFARM K.H. CERMEI S.R.L. înregistrată AR/0948520/28.06.2016 nu a fost onorată conform 
procedurilor legale nici până astăzi, aceasta generând prejudicii grave solicitantului. Aceste firme care au investit în agricultura 
românească, desțelenind la propriu suprafețe importante, transformându-le în unități de producție agricolă ultramoderne, 
depind de aceste plăți și nu pot finanța, în absența lor, lucrările agricole specifice sezonului. 

De aceea vă întreb, stimate domnule ministru, dacă situația e specifică doar județului Arad, se manifestă la nivelul 
întregii țări, respectiv ce măsuri se iau pentru îndreptarea situației și când APIA va efectua efectiv plățile către beneficiarii de 
drept. 
 Vă rog, stimate domnule ministru, să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să-mi parvină în scris. 
 

Deputat FDGR, 
Ovidiu Ganț 

 
*** 




