
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

1 
 

 
Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 

dumneavoastră. 
   
Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 

     
 

 
  I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 18 – 24 iunie 2018)………………………..................2  
B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor  

(sesiunea februarie–iunie 2018)…..…………….………...............................................................................................4 
C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor (18 – 24 iunie  

2018)……..……..........…..…………………………………………….........................................................................5 
D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor (săptămâna 18 – 24 iunie  

2018)…………………………………………………………………………………………………...……................6 
E.  Situaţia proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune  

ordinară a anului 2018…............................................................................................................................................... 8 
 Anexă………………………………………………………………………………………………………………...9
    F.  Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor...............................................................28 
 Anexă..........................................................………………………….....…..............................................................29 

 
 

  II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DIN  
      CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
- Grupul parlamentar al PNL………………………………………………………………………………………35 
- Grupul parlamentar al UDMR……………………………………………………………………………………62 
- Grupul parlamentar al ALDE…………………………………………………………………………………….65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

2 
 

I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 18 – 24 iunie 2018) 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 18 iunie 
 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, luni, 18 iunie, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară (PL-x 373/2018) - lege organică (175 voturi pentru, 78 împotrivă, 1 abținere) și reexaminarea, la cererea 
Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 
417/2017/2018) - lege organică (177 voturi pentru, 74 împotrivă, 1 abținere). 

În aceeași zi, deputații au votat următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183 (PH CD 
39/2018) – 251 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 abținere; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind modalităţile de a face posibilă 
transformarea digitală a serviciilor de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea cetăţenilor 
şi construirea unei societăţi mai sănătoase COM(2018)233 (PH CD 40/2018) – 250 voturi pentru, 2 împotrivă, 3 
abțineri; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Un buget modern 
pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM 
(2018)321 (PH CD 41/2018) -246 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abținere; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 71/2017) - lege ordinară – 
252 voturi pentru, 2 împotrivă; 

5. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 (Pl-x 804/2015/2016) - lege ordinară - 227 voturi pentru, 24 împotrivă; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (PL-x 119/2018)- lege ordinară – 225 voturi pentru,  1 împotrivă,  18 
abțineri; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (PL-x 
120/2018)- lege ordinară – 204 voturi pentru, 1 împotrivă, 44 abțineri; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi (PL-x 171/2018)- lege ordinară – 212 voturi pentru, 1 împotrivă, 42 abțineri ; 

9. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie (PL-x 233/2018)- lege organică - 250 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare (PL-x 138/2018)- lege ordinară - 226 voturi 
pentru, 22 împotrivă; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL-x 131/2018)- lege organică - 182 voturi pentru, 68 împotrivă, 1 abținere: 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen 
(PL-x 101/2018)- lege ordinară - 221 voturi pentru, 7 împotrivă; 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea către 
Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de 
aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de 
lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 (PL-x 268/2018) - lege ordinară - 250 voturi pentru, 1 
împotrivă; 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Pl-x 158/2018) - lege organică – 214 voturi pentru, 38 abțineri. 

 

*** 
Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 20 iunie 

 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, 20 iunie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 

moderne de plată (PL-x 227/2017) - lege ordinară – 226 voturi pentru, 48 împotrivă; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 

364/2018) - lege ordinară – 279 voturi pentru; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 110/2017) - lege ordinară – 271 voturi pentru, 2 
împotrivă, 3 abțineri; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din 
Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 284/2018) - lege ordinară – 267 voturi pentru; 

5. Proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 
asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă (PL-x 318/2018) - lege ordinară – 255 voturi pentru, 26 abțineri; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 169/2018) - lege organică – 188 
voturi pentru, 3 împotrivă, 89 abțineri; 

7. Propunerea legislativă pentru completarea unor acte normative 
(Pl-x 46/2018) - lege organică – 278 voturi pentru, 1 abținere; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ şi a altor acte 
normative (Pl-x 76/2018) - lege organică – 187 voturi pentru, 52 împotrivă, 40 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 
192/2018) - lege organică – 274 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri; 

10. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului (PL-x 384/2018) - lege 
organică – 257 voturi pentru, 1 abținere; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (PL-x 159/2018) - lege organică – 184 voturi 
pentru, 89 împotrivă,2 abțineri; 

12. Proiectul de Lege privind internshipul (PL-x 6/2018) - lege organică – 273 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. 
 

În legătură cu patru propuneri legislative, plenul Camerei Deputaților a acceptat raportul de respingere formulat de 
comisiile de specialitate, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 165/2018) -
 lege organică – 276 voturi pentru; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat (Pl-x 521/2017) - lege organică – 275 voturi pentru, 1 abținere; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 
532/2017) - lege organică – 274 voturi pentru, 1 abținere; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 
114/2018) - lege organică – 272 voturi pentru, 1 abținere. 

În cadrul unei ședințe comune a Camerei Deputaților și Senatului, prim-ministrul Guvernului, Viorica Dăncilă, a 
prezentat stadiul pregătirilor pentru preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru 
al anului 2019. 

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților, 
 

Sesiunea  februarie – iunie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 22 iunie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1154 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2017 762 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 392 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 173 

228 

– votate  226 

             din care: - înaintate la Senat      38 

                            - în procedura de promulgare 61 

                            - promulgate* 90 

                            - respinse definitiv 37 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 950 

a) pe ordinea de zi 403 

b) la comisii  520 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

8 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 14 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  1 

 
    Cele 226 iniţiative legislative votate privesc: 

                                    91 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 
                                         32  proiecte de legi  
                                  135 propuneri legislative 
         

    * În anul 2018 au fost promulgate 149 de legi, 59 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 90 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 18 şi miercuri, 20 iunie 2018 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

385 

        din care: - în dezbatere 
382 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          24 
         

29 

   - votate 
 

29 

                           - la Senat 
 

5 

                           - la promulgare 
 

20 

                           - respinse definitiv 
 

4 

 
 
 
     ▪ Cele  29 iniţiative legislative votate privesc: 
                            12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                       din care: 
                                      9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     3  proiecte de legi 
 
                  17 propuneri legislative 
 
rivesc: 
 
      
 
rivesc: 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  18 – 24 iunie 2018 

 
 

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

1.  PL-x 227/2017 – Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată  
 

2.  PL-x 364/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal  

3.  PL-x 284/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea 
art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  
 

4.  PL-x 384/2018 - Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului  
 

5.  PL-x 110/2017 -  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
 

6.  PL-x 192/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

7.  PL-x 6/2018 -  Lege privind internshipul  

8.  PL-x 159/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 
  

9.  PL-x 318/2018 - Lege pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României 
referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă  
 

10.  PL-x 373/2018 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.    135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum și pentru modificarea și   completarea   Legii nr.  304/2004  privind  organizarea  judiciară  
 

11.  PL-x 71/2017 - Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011  

12.  Pl-x 804/2015/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

13.  PL-x 119/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor  
 

14.  PL-x 120/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor 
termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de 
persoane  
 

15.  PL-x 171/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi 
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16.  PL-x 233/2018 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie  
 

17.  PL-x 138/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare  
 

18.  PL-x 131/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

19.  PL-x 101/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui 
termen  
 

20.  PL-x 268/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea 
către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării 
activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării 
bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018  
 

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

1. Pl-x 169/2018 – Proiect de  Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 

2. Pl-x 46/2018 – Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative  
 

3. Pl-x 76/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004  a  contenciosului  
administrativ  şi  a  altor acte normative 
 

4. PL-x 417/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

5. Pl-x 158/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii  
 

  
III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 521/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat  
 

2. Pl-x 532/2017 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat  
 

3. Pl-x 114/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat  
 

4. PL-x 165/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2018 
 
 

(situaţie la data de 25 iunie 2018) 
 
 

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

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

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
4 
 

4 

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

0 
0 
0 

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

1 
0 
1 
2 

Camera 
Deputaţilor:  

58 0 

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

21 
 

23 
 

0 

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

0 
0 
6 
8 

Procedură 
comună: 

  14 
 

Total: 62 4  
 

44 
 

 

18 

 76 4 76 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

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

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2255  iiuunniiee    22001188))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

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

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

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

Raport depus pe 
06.03.2018 
(66/R/2018) 

2 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus pe 
22.03.2018 
(106/R/2018) 

3 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus pe 
17.04.2018 
(170/R/2018) 

4 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus pe 
17.04.2018 
(171/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus pe 
17.04.2018 
(172/R/2018) 

6 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate. (poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
 

Raport depus pe 
19.04.2018 
(587/Rs/2018) 

7 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

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

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

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

Raport depus pe 
25.04.2018 
(201/R/2018) 

8 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus pe 
25.04.2018 
(61/Rs/2018) 

9 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

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

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

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

Raport depus pe 
26.04.2018 
(206/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

10 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 
 

Raport depus pe 
03.05.2018 
(208/R/2018) 

11 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

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

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

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

Raport depus pe 
14.05.2018 
(233/R/2018) 

12 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
  
 

Raport depus pe 
15.05.2018 
(238/R/2018) 

13 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus pe 
15.05.2018 
(239/R/2018) 

14 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
  
 

Raport depus pe 
31.05.2018 
(303/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

15 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.03.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN 
 

Raport depus pe 
05.06.2018 
(305/R/2018) 

16 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN 
  
 

Raport depus pe 
07.06.2018 
(329/R/2018) 

17 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-42) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - OZ Plen 
ÎNV 
  
 

Raport depus pe 
12.06.2018 
(337/R/2018) 

18 

PLx 
361/2018 

 
L 

318/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 
CD -  OZ Plen 
JUR  

Raport depus pe 
19.06.2018 
(339/Rs/2018) 

19 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. I-b-41) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
25.05.2011 
CD  -  OZ Plen 
ÎNV 
 

Raport depus pe 
12.06.2018 
(37/Rs/2018) 

20 

PLx 
334/2018 

 
L 

189/2018 

Proiect de lege privind limitarea emisiilor în aer a 
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de 
ardere. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 

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

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  OZ Plen 
MED  

Raport depus pe 
12.06.2018 
(341/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

 

 
21 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și JUR  
  
 

 
 
Raport depus pe 
20.06.2018 
(375/R/2018) 

22 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a 
achitării amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

23 

PLx  
350/2017 

 
L 

180/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni. (poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007, în sensul 
armonizării dispozițiilor legale incidente cu situaţia actuală 
existentă în comunităţile româneşti şi a corelării prevederilor 
din această lege cu dispoziţiile Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate. 

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

24 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 

25 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
19.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD  

26 

PLx  
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

27 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

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

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

TDR: 
09.11.2017 

28 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD - Retrimis pe 
13.06.2018 la 
IND 
 pt. raport 
suplimentar  

TDR: 
22.06.2018 

29 

Plx 
588/2017 

 
L 

542/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
06.02.2018 
 

30 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

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

Aprobarea programului multianual de susţinere a activităţii în 
sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata Românească, 
Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru realizarea de 
ferme noi/adăposturi noi pentru animale de reproducţie, 
inclusiv pentru prima populare, precum şi pentru stimularea 
asocierii în cooperative, denumit „Programul de susţinere a 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 



 

Nr. 
crt 

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

crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună 
şi Sura de Stepă”. Demersul legislativ urmăreşte să 
reglementeze cadrul privind acordarea ajutoarelor de stat, în 
vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi 
sustenabilitate al întreprinderilor agricole, având ca obiectiv 
implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de 
taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de 
Stepă. 

31 

Plx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

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

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

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

 
TDR: 
22.03.2018 
 

32 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

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

 

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

 
TDR: 
17.05.2018 
 

33 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

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

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

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

 
TDR: 
12.06.2018 
 

34 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. I-b-54) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Respins  pe 
24.10.2005 
CD -  Retrimis 
pe 18.09.2012 la
DROM 

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 



 

Nr. 
crt 

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

  pt. raport 
suplimentar 

35 
 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

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

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

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

 

36 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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

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

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

TDR: 
10.12.2015 

37 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

38 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

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

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 

39 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-a-17) 

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

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 

TDR: 
11.09.2014 



 

Nr. 
crt 

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

 

40 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

41 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

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

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

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 

42 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

43 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 

CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
05.06.2018 



 

Nr. 
crt 

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

44 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. 
(poz. I-b-48) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
14.12.2017 

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

                      
          

Nr. 
crt 

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

1 L 
348/2018 

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

 
S  - ÎNV și MUN 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
27.06.2018 

2 L 
386/2018 

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

 
S  - JUR 
pt. raport  
CD -   

TDR: 
26.06.2018 

3 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. 
(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. 
I-b-18)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -  ÎNV 
Pt. raport 
 
 

TDR: 
23.05.2018 

4 PLx Legea manualului şcolar. (poz. I-a-8) Regimul manualului școlar de bază în învățământul CD -  Adoptată La promulgare 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
86/2018 

 
L 

1/2018 

- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

preuniversitar. pe 28.03.2018 
S  -  Adoptată pe 
22.05.2018 
 

din data de 
31.05.2018 
Sesizare de 
neconstituționa
litate 
(04.06.2018) 

5 L 
142/2018 

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

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
09.05.2018 

6 L 
244/2018 

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

 

S  - JUR și APĂR 
Retrimis pt. raport 
comun suplimentar 
CD -   

TDR: 
27.06.2018 

7 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 
Sesizare de 
neconstituționa
litate 
(12.06.2018) 

8 

PLx 
236/2018 

 
L 

506/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
18.04.2018 
CD - Adoptată 
pe 06.06.2018 

La promulgare  
din data de 
16.06.2018 
Sesizare de 
neconstituționa
litate 
(18.06.2018) 

9 
PLx 

209/2016 
 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

Reglementarea operaţiunilor de restituire de către 
expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a 
modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie şi, 

S -  Adoptată pe 
11.04.2018 

La SG din data 
de 18.06.2018 



 

Nr. 
crt 

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

42/2016 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes national, judeţean şi local. (poz. I-b-50) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

implicit, a renunţării la unele imobile expropriate. CD -  Adoptată pe 
13.06.2018 
  
 

10 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
28.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 18.06.2018 

 

11 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  Adoptată 
pe 18.06.2018 
  
 
 

 

12 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
19.12.2017 
CD -  Adoptată 
pe 20.06.2018 

 

13 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România. (poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 
 

Legea nr. 
109/2018 

14 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare în domeniul sănătăţii.  
(poz. I-b-8) 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului legal 
în vederea asigurării, pentru personalul încadrat în unităţile 
sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic 
unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru 

S - Adoptată pe 
17.10.2017 

CD - Adoptată 
pe 18.04.2018 

Legea nr. 
113/2018 



 

Nr. 
crt 

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

semestrul II al anului 2017, a influenţelor financiare 
determinate de creşterile salariale, din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la o poziţie 
distinctă. 

  

15 

PLx 
434/2017 

 
L 

237/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
31.10.2017 

CD - Adoptată 
pe 18.04.2018 
  

Legea nr. 
115/2018 

16 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

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

 

CD -  Adoptată 
pe 28.03.2018 
S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

Legea nr. 
119/2018 

17 

Plx 
36/2018 

 
L 

500/2017 
 

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

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

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 09.05.2018 
 

Legea nr. 
124/2018 

18 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

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

Crearea cadrului legal privind piețele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 
CD - Adoptată 
pe 16.05.2018 
 

Legea nr. 
126/2018 

19 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind personalul navigant. 
(poz. I-b-11) 
- Caracter: organic 

Transpunerea Directivei (UE) 2015/1794 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 octombrie 2015 de 
modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/3 8/CE şi 
2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
precum şi a Directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale 

S  - Adoptat pe 
20.11.2017 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 

Legea nr. 
127/2018 



 

Nr. 
crt 

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

Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, urmărind 
eliminarea unor prevederi din legislaţia internă care exclud 
anumite categorii de navigatori din domeniul lor aplicare, 
termenul final de transpunere fiind 10 octombrie 2017.

  
 

20 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 25.04.2018 
S -  Adoptată pe 
22.05.2018 

Legea nr. 
129/2018 

21 

Plx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

Legea nr. 
230/2018 

22 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
11.04.2018 

CD - Adoptată 
pe 23.05.2018 
 

Legea nr. 
233/2018 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 
  

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ                                          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011. 
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului national unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
al datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

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

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2016. 
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

 

CAE 
CROMANII 

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

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

28 
 

 

 
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  22 iunie 2018 ) 

I.  În perioada   18  –  22 iunie 2018  

 
     Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.  
     Comisiile permanente au depus 24 avize. 
     Cele 27 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

19 

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:                     

5 
1  

21 
0  

 

             Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
     La comisii se află în prezent 472 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 53 pentru raport 

suplimentar.  
     La comisii se află  23  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2018.  

                                                                                                                                                                                  

II. De la începutul actualei legislaturi 
 

             Comisiile parlamentare au întocmit  1262  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 388 

 rapoarte suplimentare 115 37 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19            

TOTAL     818 444 



             A N E X A  
     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 

în perioada 18 - 22 iunie 2018 
 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.317/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(388/R din 21.06.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.293/2018 

Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor şi a unităţilor subordinate – raport comun cu 
comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(365/R din 18.06.2018) 

2 

 
PLx.364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

30 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare  
(370/R din 19.06.2018) 

3 

 
PLx.161/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – raport comun 
cu comisia pentru muncă

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare  
(381/R din 21.06.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.115/2018 

Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

25 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.04.2018 
Raport de respingere 

(366/R din 18.06.2018) 



2 

 
 
PLx.198/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia pentru mediu 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(373/R din 19.06.2018) 

3 

 
PLx.318/2018 

Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României 
privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei 
prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării 
unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

71 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(376/R din 20.06.2018) 

4 

 
Plx.359/2018 

Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară 
pe teritoriul României 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(379/R din 20.06.2018) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.115/2018 

Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

25 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.06.2018 
Raport de respingere 

(366/R din 18.06.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.165/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
mediu 

87 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2018 

Raport de respingere 
(367/R din 18.06.2018) 

2 

 
PLx.327/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţa a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(385/R din 21.06.2018) 

3 

 
 
PLx.125/2018 

Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din 
grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale – raport comun cu comisiile pentru mediu și administrație 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/R din 21.06.2018) 



4 

 
PLx.80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui – raport comun cu comisia 

pentru mediu 

174 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

27.03.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(387/R din 21.06.2018) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.472/2017 

Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – raport 
comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(375/R din 20.06.2018) 

2 

 
PLx.375/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 19.06.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(378/R din 20.06.2018) 

3 

 
 
PLx.125/2018 

Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din 
grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale – raport comun cu comisiile pentru mediu și agricultură 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/R din 21.06.2018) 

 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.165/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr.407/2006 – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

87 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.06.2018 

Raport de respingere 
(367/R din 18.06.2018) 

2 

 
PLx.32/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 
nr.107/1996 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.04.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(371/R din 19.06.2018) 

3 

 
 
PLx.198/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 
normative – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(373/R din 19.06.2018) 



4 

 
PLx.80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui – raport comun cu comisia 

pentru agricultură 

174 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

08.05.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(387/R din 21.06.2018) 

5 

 
 
PLx.125/2018 

Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din 
grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 
din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale – raport comun cu comisiile pentru agricultură și 
administrație 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(386/R din 21.06.2018) 

 
VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.750/2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor 

profesionale 

74 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(380/R din 21.06.2018) 

2 

 
PLx.161/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – raport comun 
cu comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.06.2018 

Raport de adoptare  
(381/R din 21.06.2018) 

3 

 
Plx.210/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.62/2011 privind dialogul social 

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(382/R din 21.06.2018) 

4 

 
Plx.212/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), 
din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(383/R din 21.06.2018) 

5 

 
Plx.254/2018 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 
2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(384/R din 21.06.2018) 

 
 
 
 
 



 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.293/2018 

Proiect de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor şi a unităţilor subordinate – raport comun cu 
comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
29.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(365/R din 18.06.2018) 

2 

 
Plx.115/2018 

Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru industrii și transporturi 

25 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.03.2018 
Raport de respingere 

(366/R din 18.06.2018) 

3 

 
PLx.417/2018 Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

10 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.06.2018 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(368/R din 18.06.2018) 

4 

 
PLx.361/2018 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
Guvern 

adoptat de 
Senat 

18.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(339/RS din 
19.06.2018) 

5 

 
PLx.340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

16 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(372/R din 19.06.2018) 

6 

 
Plx.76/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ 
22 parlam. 18.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(374/R din 20.06.2018) 

7 

 
PLx.472/2017 

Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – raport 
comun cu comisia pentru administrație 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(375/R din 20.06.2018) 

8 

 
PLx.384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

antisemitismului 

18 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.06.2018 

Raport de adoptare  
(377/R din 20.06.2018) 

9 

 
PLx.375/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

Guvern 19.06.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(378/R din 20.06.2018) 



 
X. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.287/2018 

Proiect de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 
membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(288/RS din 
20.06.2018) 

 
XI. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

74 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(252/RS din 
19.06.2018)

 
XII. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative 

în domeniul justiției 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.373/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

182 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

18.06.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(369/R din 18.06.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

Consecințele votului PSD-ALDE pentru modificarea Codului de procedură penală 
vor fi de o gravitate deosebită în toată România 

 

Toți hoții și corupții au astăzi motiv de sărbătoare după ce, luni, majoritatea PSD-ALDE a schimbat în Parlament Codul 
de procedură penală. O nouă sfidare fără margini comandată de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. O sfidare a 
românilor care își doresc o țară europeană, nu una în care viitorul copiilor lor să fie decis de condamnați și de cei cu probleme 
penale. Consecințele votului PSD-ALDE vor fi de o gravitate deosebită în toată România. Astfel, cei care vor provoca 
accidente rutiere grave și vor fugi de la fața locului, violatorii, pedofilii sau bătăușii care vor încerca să influențeze martorii, 
dar pentru care nu vor exista ”probe sau indicii temeinice” vor continua să circule pe străzi, să săvârșească alte infracțiuni. 

PSD și complicele ALDE au decis și că instanțele superioare trebuie să fie mai blânde cu infractorii. Dacă prima 
instanță va da o soluție de achitare, instanța de apel nu va putea da o altă soluție în cazul în care nu apar probe noi. Astfel, 
infractorii vor avea un avantaj în fața victimelor și a păgubiților. 

Iar ca să fie siguri cei din PSD-ALDE că toți acești infractori vor scăpa, au limitat timpul pe care procurorii îl au pentru 
strângerea de probe necesare trimiterii în judecată la un an. Dar dacă dovezile incriminatoare sunt descoperite după mai mult 
timp? 

Românii vor o țară normală. O țară în care oamenii cinstiți și muncitori să fie în siguranță pe stradă și în casele lor. Nu o 
țară în care majoritatea să guverneze pentru hoți, iar infractorii să se plimbe liniștiți și să fure viitorul copiilor noștri. 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
*** 

 

Podul rutier de la Drajna, un alt obiectiv de infrastructură ratat de Guvernarea PSD-ALDE 
 

Stimați colegi, 
Mă adresez astăzi, de la tribuna Parlamentului, în special conducerii Ministerului Transporturilor și a CNAIR care nu se 

implică suficient de mult în realizarea proiectului de Pod rutier peste calea ferată de la Drajna. 
Suntem la mijlocul anului 2018, iar acest obiectiv de investiții atât de necesar pentru fluidizarea traficului  în zonă și 

pentru reducerea timpilor de așteptare la trecerea de cale ferată de la Drajna încă nu are un calendar de implementare aprobat. 
Încă se vorbește despre demararea studiului de fezabilitate iar  pentru finalizarea lucrărilor  au fost anunțați  2 ani, adică 

în anul 2020 ar trebui să se poată circula pe acest pod. Un termen extrem de optimist, aș putea spune nerealist,  având în vedere 
faptul că în România proiectele de infrastructură sunt amânate și nu se încadrează în termenele inițiale asumate de către 
autorități. 

Sper că la nivelul Ministerului Transporturilor este înțeleasă importanța acestui obiectiv, pentru că din analiza modului 
în care se acționează  reiese contrariul. Iar dacă  responsabilii de aceste proiecte nu înțeleg importanța realizării acestui pod 
rutier îl invit pe domnul ministru al Transporturilor să parcurgă traseul respectiv și să  simtă pe propria piele calvarul prin care 
trec zilnic cetățenii care tranzitează zona și care așteaptă ore bune să treacă calea ferată. 

Poate dacă domnul ministru va face  acest exercițiu, va urgenta demararea procedurilor și, totodată, va  avea ocazia să 
constate că realizarea acestui obiectiv se află în strânsă legătură cu demararea lucrărilor pentru reabilitarea DN 21 ( Slobozia – 
Drajna ) şi DN 3A în zona localităţii Drajna. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

36 
 

Viziunea actualilor guvernanți în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii  de transport din România este una 
deficitară, iar  cei care au de suferit de pe urma acestei lipse de strategie sunt toți cetățenii acestei țări, efectele  manifestându-
se în cascadă asupra întregului mediu economic. 

Subdimensionarea rețelei de transport și inadecvarea ei la noile realități astfel încât să țină pasul cu dinamica fluxurilor 
de transport reprezintă un atentat la siguranța traficului. Faptul că autoritățile române rămân impasibile în fața acestor  realități 
ne demonstrează că agenda lor de lucru nu este sincronizată cu așteptările României reale. 

Constat că pe hârtie se fac planuri cincinale în care se planifică realizarea a sute de km de drumuri modernizate și de 
fiecare dată aceste planuri sunt infirmate de realitatea din teren, ceea ce demonstrează slaba capacitate administrativă a 
instituțiilor responsabile, în speță Ministerul Transporturilor și CNAIR, de a executa proiectele majore de infrastructură. 

Podul rutier de la Drajna trebuie să constituie o prioritate pentru regiunea de sud-est a țării, la fel ca și Podul suspendat 
peste Dunăre de la Brăila. Nu mai sunt suficiente declarațiile triumfaliste și angajamentele politicianiste, românii așteaptă 
responsabilitate și eficiență în actul de guvernare, concretizate în proiecte finalizate de infrastructură de transport. 

 

Deputat 
Paul Victor Dobre 

*** 
 

DN 76 rămâne pavat doar cu bune intenţii 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,  
Nu mai puţin de 14 titulari s-au perindat pe la şefia ministerului Transporturilor în ultimii şase ani, dar niciunul dintre 

aceştia nu a fost în măsură să-şi înscrie în palmares tăierea panglicii Drumului Naţional 76 modernizat. Deşi s-au bucurat până 
acum de o bugetare de aproape un miliard de lei, lucrările de reabilitare a celor peste 170 de kilometri care leagă Oradea de 
Deva, împărţite în şase loturi, s-au opintit de nenumărate ori în şicane birocratice, chichiţe administrative, lacune de proiectare 
ori mostre de incompetenţă aparţinând, deopotrivă, atât antreprenorilor cât şi administratorilor şi ordonatorilor principali de 
credite. Cel mai recent exemplu l-am avut după rezilierea contractului de execuţie cu antreprenorul desemnat, când lucrările pe 
lotul 4 al DN 76, Vârfurile - Ştei, între km 69+350 - 102+660, au rămas încremenite în proiect timp de mai multe luni, 
finalizarea acestora devenind tot mai incertă pe zi ce trece.  

Această stare de fapt pare de neînţeles: în timp ce 75% din valoarea investiţiei este finanţată prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare (POIM), elaborat tocmai pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în 
Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei 
Europene, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere se dovedeşte incapabilă să selecteze un executant 
competent care să finalizeze lucrările începute cu peste 7 ani în urmă. 

Să ne amintim doar că, după abandonarea şantierului, în primăvara acestui an, o alunecare masivă de teren, survenită 
la km 80+500, a blocat circulaţia pe ambele sensuri, autorităţile fiind nevoite să ia măsuri de deviere a traficului pe rute 
ocolitoare, iar acest fenomen se poate repeta oricând. 

Din aceste considerente, procedura de selectare a unui nou antreprenor care să continue lucrările de reabilitare la acest 
tronson rutier trebuie să fie prioritară, cu atât mai mult cu cât CNAIR riscă penalităţi uriaşe pentru neutilizarea 
corespunzătoare a finanţării asigurate prin POIM pentru derularea acestei investiţii. 

Într-un comunicat de presă, postat pe site-ul CNAIR, conducerea companiei susţine că implementarea proiectului de 
modernizare a DN 76 va contribui la „îmbunătăţirea condiţiilor generale de transport pentru bunuri şi călători, la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei municipiilor Deva şi Oradea prin dezvoltarea economică a zonei precum şi la 
decongestionarea traficului urban”. 

În realitate, însă, reabilitarea acestui tronson rutier s-a dovedit un eşec lamentabil şi răsunător al guvernărilor din 
ultimii şase ani, iar cei 170 de kilometri dintre Oradea şi Deva, asemeni drumului spre Infern, nu au fost pavaţi decât cu bunele 
intenţii ale celor 14 miniştri ai Transporturilor care au ratat şansa de a-şi înscrie în palmares tăierea panglicii inaugurale a DN 
76.  

Vă mulţumesc!     
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Admiterea în liceu, o problemă pentru elevi 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
Admiterea în liceu prin sistemul electronic de repartizare poate influenţa destinul absolvenţilor. 
Din cauza unei cifre greşite la transcrierea codului de identificare al unităţii de învăţământ sau al unei note mai mici, 

elevul poate fi repartizat la un liceu pe care nu şi-l doreşte.  
Zeci de ani a funcţionat ireproşabil sistemul clasic de admitere în liceu prin examen la fiecare şcoală în parte. În funcţie 

de profilul ales, viitorul licean mai susţinea şi probele de aptitudine la muzică, educaţie fizică, pedagogie, desen sau limbi 
străine. Acum elevii susţin Testele Naţionale şi apoi trăiesc cu speranţa să nu fie repartizaţi la un liceu pentru care nu au 
aptitudini. 

Anual, viitorul a peste 100.000 de elevi din întreaga ţară, este decis de un computer care are drept criteriu de selecţie 
doar nota obţinută.  

Stimați colegi, 
Elevii care termină gimnaziul au doar 14 sau 15 ani, o perioadă critică pentru adolescenţi, şi mulţi dintre ei până la 

această vârstă nu s-au confruntat cu un examen real. Putem vorbi despre elevi care au probleme emoţionale şi care, chiar dacă 
sunt foarte bine pregătiţi la materiile de examen, se pot confrunta cu un blocaj temporar. Vorbim despre emoţii pe care unii 
dintre ei nu le pot gestiona eficient, iar consecinţele se transpun într-o lucrare mai slabă şi, implicit, o notă mai mică.  

Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 
80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). Media generală de absolvire a claselor de 
gimnaziu poate să fie sensibil influenţată şi de şcoala de unde provine elevul. Cursurile se fac la fel şi în şcolile de elită din marile 
oraşe, dar şi în şcolile din cătunele unde sunt doar câţiva elevi în clasă. Diferă însă modul de notare al elevilor care poate să fie 
uşor influenţabil în comunităţile restrânse. Procentul de 20% la media de admitere poate să facă diferenţa între “admis” şi 
“respins”. 

Viitorul unui adolescent, care încă nu este decis ce va alege în viaţă, să fie decis de un calculator. În acest moment 
modalitatea de admitere în liceu este laborioasă şi în detrimentul elevului care susţine examenele.  

Dacă întregul sistem de învăţământ din România este bulversat, guvernanţii ar trebui să se aplece mai mult în sprijinirea 
formării absolvenţilor de gimnaziu. 

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
Prea mulți copii-părinți! 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Ca medic ginecolog,  aduc azi în discuție o problemă care se pare că nu are soluții de rezolvare sau ameliorare. Și aici 

mă refer la numărul mare de sarcini nedorite, mai ales în rândul minorelor. Îngrijorată de acest lucru se pare că este și actualul 
Ministru al Sănătății, care este decisă să facă ceva pentru a combate acest fenomen prin elaborarea unui cod cu privire la 
sănătate, un cod care să aibă ca și componentă importantă prevenția. De la vorbe până la fapte drumul este destul de lung și 
anevoios, stimată doamnă Ministru.   

Prea puține campanii de prevenire a sarcinilor nedorite. Prea puține soluții pentru a  reduce numărul copiilor abandonați. 
Educația precară în școli  și lipsa informării, dar  și proasta comunicare dintre școală, părinți și copii nu fac altceva decât să 
crească alarmant numărul mamelor minore, dar și al avorturilor. 

România deține locul I în Uniunea Europeană la numărul de nașteri înregistrate la categoria mame minore, mame care 
provin de cele mai multe ori din rândul familiilor dezorganizate, care trăiesc în mediul rural, dar și din rândul minorității rome. 

Sute de copii sunt abandonați în spitalele din România în fiecare an, iar ca medic nu mai vreau ca aceste statistici 
negative care privesc soarta acestor copii să ne facă campionii Europei. Nu îmi doresc decât ca venirea pe lume a unui nou 
născut să fie  bucurie pentru părinți . 

Nu mai vreau ca România să fie cunoscută în afara granițelor țării ca țara cu mame pe băncile școlii, ca țara cu copii 
abandonați în spitale. Oare vă cer așa de  mult ? 

Cum se implică autoritățile din România și ce fac în acest sens pentru mamele minore dar și pentru cei nou născuți, care 
ajung în grija statului și care nu beneficiează de o educație corespunzătoare? 
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Prea mulți „copii – părinți” stimați guvernați! Nu trebuie să neglijați faptul că acest fenomen al copiilor cu copii este 
unul social,cu efecte pe termen mediu si lung.  

Politicile în acest sens și soluțiile pentru a ameliora acest fenomen sunt în mâinile dumneavoastră! Analizați-gândiți-
elaborați și decideți! 

Deputat 
Florin Vasile Stamatian 

*** 
 

PSD-ALDE compromite dezvoltarea României pe fonduri europene 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Dacă ne-am fi luat după promisiunile PSD-ALDE, în anii 2017-2018, în visteria României ar fi trebuit să intre peste 11 

miliarde de euro, adică peste 50 de miliarde de lei din fondurile europene nerambursabile la care avem dreptul, altele decât 
cele care vin pentru plățile directe din agricultură!  

Banii gratuiți, pe care nu ar fi trebuit să îi dăm înapoi, ar fi trebuit să finanțeze drumuri moderne care să lege provinciile 
istorice ale României, în anul bucuriei naționale al Centenarului Marii Uniri, ar fi trebuit să susțină construcția spitalelor 
regionale și județene, ar fi trebuit să meargă în modernizarea a peste 2.000 de școli care continuă să funcționeze cu toalete din 
scândură. Din păcate, însă, se pare că Guvernele PSD-ALDE au făcut tot posibilul să împiedice ca aceste fonduri să vină în 
România, fie prin incompetența miniștrilor care au condus domeniile de resort, fie prin pasivitate și neștiință, fie chiar prin 
dorința de a direcționa unele proiecte care se puteau face pe bani gratuiți, către bugetul național. Motivul este simplu: cele din 
fonduri europene sunt controlate asupra corectitudinii folosirii banilor și calității lucrărilor, în vreme ce fondurile naționale au 
fost tot timpul supuse batjocurii guvernanților.  

Stimați colegi, 
Guvernul Dăncilă-Dragnea dă demonstrații tot mai clare că nu îi pasă nicidecum de banii de la Uniunea Europeană, 

promovând acte normative care mai de care mai în ciuda recomandărilor și uzanțelor Uniunii. 
De exemplu, prin modul în care au reglementat Codul administrativ, România riscă să piardă mai bine de 500 de 

milioane de euro din fondurile europene disponibile pentru întărirea capacității administrative a țării. La critica formulată  de 
Comisia Europeană, care ne spune că funcționarii și înalții funcționari nu trebuie puși sub comandă politică, doamna Plumb a 
găsit de cuviință să certe și chiar să amenințe oficialitățile de la Bruxelles. De asemenea, prin constituirea Fondului Suveran de 
Investiții, Liviu Dragnea ne anunță că nu va mai construi autostrăzi și spitale care au deja proiecte depuse la Uniunea 
Europeană, ci că le va face din banii românilor, luați din bugetul și din portofoliul celor mai profitabile companii de stat. 

Nu în ultimul rând, legea prin care se modifică statutul Curții de Conturi și al Autorității de audit va fi de fapt cea care 
ne va conduce la sistarea tuturor plăților din fonduri europene, deoarece PSD și ALDE vor utiliza și această instituție ca un 
instrument politic de control arbitrar al fondurilor publice. 

Să ne ferească Dumnezeu și de o posibilă suspendare a Președintelui României, plan care prinde contur tot mai puternic 
pe buzele liderilor PSD-ALDE, căci, atunci, chiar putem spune că România, în loc să se apropie și mai mult de prosperitatea 
europeană, a ales calea către subdezvoltare, populism și sărăcie. Este trist, însă mai este puțin și se fac 2 ani de când PSD-
ALDE îi păcăleau pe români cu tot felul de promisiuni, pentru ca, în final, populația să aibă o viață mai scumpă, iar din toată 
creșterea economică să nu se construiască nimic durabil, pentru copiii și nepoții noștri în toată țara. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

 

Elevilor, mutați-vă la țară dacă vreți privilegii guvernamentale! 
 

 Din spusele Ministrului Educației, aproximativ 200 de milioane de euro vor fi acordați  sub formă de burse elevilor 
din mediul rural, cu prezență bună la școală, de peste 80%. Bursa nu e condiționată de performanțele școlare, ci doar de 
prezență! O sumă egală va fi alocată profesorilor de excelenţă pe care îi are România, profesorilor din şcolile de renume din 
oraşe,care vor primi ore în regim de plată cu ora în şcolile din mediul rural, cât și pentru dotarea laboratoarelor din şcolile din 
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mediul rural, inclusiv cu mobilier şi tehnică de calcul. Asta în timp ce salariile profesorilor sunt plătite uneori cu întârziere sau 
incomplet. 

 Aceste măsuri, ni se spune, ar trebui să reducă abandonul școlar și să crească procentul de promovabilitate al 
examenului de bacalaureat. Atenție, finanțarea de 400 de milioane de euro pentru aceste măsuri, provine dintr-un credit pe 
care-l plătesc toți românii! Adică vom plăti cu toții ca să dăm burse copiilor, pentru simplul fapt că vin la școală! Cum 
încurajăm astfel performanța, astfel încât elevii să fie competitivi, să învețe ca să-și facă un viitor, să se orienteze spre un 
domeniu în care ar putea avea succes? E adevărat că mulți copii abandonează școala din motive de sărăcie a familiei, dar 
aceștia pot beneficia de burse sociale. Dându-le burse doar pentru că sunt săraci dar vin la școală, nu-i ajută să se maturizeze în 
oameni responsabili și independenți, ci le instituie un statut de asistat social. Partidul Național Liberal a oferit alternative cum 
ar fi generalizarea Programului Masa la școală, Școală după Școală, reabilitarea și dotarea școlilor pentru a le face mai 
atractive, creșterea calității actului educațional prin pregătirea superioară a dascălilor. 

Tot pentru elevii din mediul rural, o decizie discutabilă a Ministrului Educației prevede alocarea a 3.000 de locuri 
bugetate la facultăți. Ministrul subliniază că doar elevii care au terminat un liceu aflat în zona rurală vor putea să aplice pentru 
aceste locuri, nu și elevii care au domiciliul la țară.„Este pentru prima dată în istorie când asigurăm pentru acești absolvenți o 
admitere separată de ceilalți, așa cum facem o admitere separată pentru etnicii români și pentru rromi. Aceștia practic au un 
anumit număr de locuri dedicate la fiecare universitate, proporțional cu numărul de locuri istoric atribuit și practic având o 
admitere separată, nu concurează decât între ei”, declară Valentin Popa, ministrul Educației Naționale. 

Mă întreb ce vor face acești tineri, o dată deveniți studenți, cum se vor integra, dacă ei sunt aduși în facultăți pe locuri 
special create pentru ei, fără o competiție reală? Vor avea apoi parte și de sesiuni speciale? Și ce se va întâmpla cu ei după ce 
termină facultatea? Vor face ei față rigorilor impuse de angajatori sau vor aștepta în continuare să aibă un statut privilegiat, 
doar pentru că au terminat un liceu în mediul rural? Facultatea nu e obligatorie și acolo ar trebui să ajungă cei mai merituoși 
absolvenți, cei care doresc să se perfecționeze într-un anumit domeniu. Este evident că și această măsură este luată pentru a 
avantaja unitătile de învătământ superior prin mărirea numărului de locuri. În loc să urmărească cererea de pe piața muncii și 
să  adapteze tot sistemul de învățământ la acest lucru, în loc să  pună accent pe consilierea în carieră care l-ar ajuta pe fiecare 
elev să-și aleagă parcursul cel mai potrivit pentru el, în loc să dezvolte școlile de meserii, Ministerul Educației optează pentru 
cantitate în defavoarea calității și susține măsuri care nu-i ajută pe tineri în devenirea lor profesională, ci dimpotrivă! 

Stimați colegi, reflectați vă rog la aceste lucruri și haideți să ne aplecăm cu seriozitate asupra nevoilor reale ale tinerilor 
din România! 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Suspendarea președintelui e parte a Programul de guvernare PSD-ALDE 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
În primul rând, vreau să clarific un lucru. Președintele Klaus Iohannis nu este singur, așa cum se iluzionează cei din 

PSD-ALDE. Alături de Președinte a fost și va rămâne Partidul Național Liberal, nu numai la bine, dar mai ales la greu. Aș mai 
adăuga faptul că Președintele Klaus Iohannis este candidatul nostru, al PNL, la următoarele alegeri prezidențiale și vă garantez 
că nu vom lăsa PSD și ALDE să cucerească și ultima redută de apărare a democrației și statului de drept din România. Așadar, 
domnule Președinte, să faci tot ce-i bine pentru români și pentru țară, căci PNL este alături de tine. 

În al doilea rând, nu pot să nu constat că în spațiul public se rostogolește tot mai puternic tema suspendării 
Președintelui Iohannis de către Parlamentul personal al lui Liviu Dragnea, pentru ca, pe perioada suspendării, PSD-ALDE să o 
demită pe Laura Codruța Kovesi, poate chiar și pe Augustin Lazăr, Procurorul General al României și să promulge toate legile 
prin care se rup picioarele justiției independente.  

Cei mai mulți vor spune că nu se va ajunge aici, pentru că Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu chiar nu vor da 
foc la țară pentru interesele lor personale! Din păcate, celor care le-a mai rămas vreo urmă de încredere în liderii aflați la 
guvernare, le dau o veste proastă. Principalul scop al majorității PSD și ALDE nu a fost niciun moment bunăstarea populației, 
majorarea reală a salariilor și a pensiilor, realizarea de investiții prin care să se modernizeze România. Principalul scop al celor 
care sunt deja la al treilea guvern este acela de a amputa independența justiției și de a promova acte normative prin care să-și 
salveze pielea de dosarele penale aflate în pronunțarea instanțelor de judecată. Toată lumea știe că principiul legii penale mai 
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favorabile presupune că o lege care l-ar putea scăpa pe Dragnea nu trebuie să apară în Monitorul Oficial decât pentru un minut, 
pentru a putea să fie invocată în fața judecătorilor. 

Stimați colegi. Nu am comentat niciodată deciziile din justiție, indiferent dacă, personal, m-au nemulțumit sau poate 
mi-au dat o relativă satisfacție. Nu voi comenta nici decizia Curții Constituționale, prin care aceasta l-a obligat pe Președintele 
României să facă ceva ce nu-i prevăzut în Constituție. Aș putea doar să spun că singurul lucru care îl poate obliga pe 
Președintele României să facă sau să nu facă ceva este părerea celor peste 6,3 milioane de români care i-au acordat încrederea 
și l-au votat ca Președinte al României. De aceea, vă spun că am toată încrederea că Președintele Iohannis va lua cea mai 
înțeleaptă decizie, în acord și cu litera și cu spiritul Constituției, pe care le-a respectat tot timpul cu sfințenie. 

În ceea ce privește liderii monstruoasei coaliții de guvernare PSD-ALDE, vreau să remarc faptul că nimeni nu poate 
avea încredere în ei! Una spun și alta fac! Au spus că măresc salariile tuturor bugetarilor cu 25%, dar nu au spus că vor lua 
înapoi, prin ”harababura fiscală” 22-23%! Au spus că nu se ating de banii de pensie economisiți de 7 milioane de români la 
Pilonul 2 de pensii, dar au luat deja din ei, prin diminuarea contribuțiilor de la 6% la 3,7%. Au promis că nu își bat joc de 
economia națională, dar au creat Fondul Suveran la dispoziția lui Dragnea, girând un mare jaf național. Cine mai poate avea 
încredere în PSD-ALDE? Cine mai crede că amenințările și presiunile la adresa Președintelui nu devoalează de fapt planul lor 
principal – suspendarea Președintelui și rezolvarea intereselor personale. Nu aș încheia înainte să-i avertizez pe liderii PSD-
ALDE că românii nu au votat niciodată ceea ce fac ei acum. Așa cum Gabrielei Firea  bucureștenii i-au arătat cât se poate de 
clar ce poate păți un lider PSD când vorbește în fața unei mulțimi care nu a fost adusă cu japca, tot așa, românii le vor 
demonstra, sancționându-i, la alegerile următoare, că epoca minciunii PSD-ALDE a ajuns la capăt. Oamenii s-au săturat să fim 
arătați cu degetul pentru faptul că liderii lor nu își urmăresc decât interesele lor personale, iar problemele celor mulți sunt 
uitate! Românii uită și iartă multe, însă minciunile și înșelătoriile orchestrate de Liviu Dragnea nu vor fi prea curând nici uitate, 
nici iertate. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Pensiile scad, prețurile cresc! Fiți recunoscători PSD-ALDE! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Pentru că Guvernul PSD-ALDE se face că nu înțelege atunci când citește Legea pensiilor, mă simt dator să vă dau 

citire din articolul care prevede cum se majorează pensiile în România, în fiecare an, de la începutul anului și nu de când vrea 
Guvernul: ”Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.”  

Domnii și doamnele din PSD-ALDE care știu foarte bine să citească și să modifice Codul penal și Legile justiției, 
astfel încât să-și scape șeful de o vacanță prelungită în Brazilia, s-au împiedicat exact în interpretarea celui mai important 
articol din Legea pensiilor – cel care privește majorarea anuală a pensiilor, adică de la începutul anului. Acum ne apare mult 
mai clar de ce Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu vor să desființeze pensiile private! Își doresc ca toți pensionarii să depindă de 
mofturile lor și de când au ei chef să aplice legea! Confirmă acest lucru chiar Olguța Vasilescu, care spune cu seninătate că: „O 
persoană care cotizează doar la Pilonul I va ieși cu o pensie care de multe ori e crescută artificial din pixul guvernanților 
așa cum s-a întâmplat și de când suntem noi la guvernare (...)” 

Între timp, dușmanul cel mai mare pentru buzunarele pensionarilor, inflația, adică galopul în care a fost antrenată 
creșterea prețurilor, a scos deja din buzunarele pensionarilor peste 5,41% în ultimul an. Pentru produse de bază, cum ar fi 
legumele sau fructele, creșterile de prețuri au fost și de peste 18%. De exemplu, nimeni nu mai poate păcăli un român care se 
duce cu sacoșa la cumpărături că acesta o duce mai bine, atâta vreme cât prețul legumelor a crescut cu peste 13%, iar la fructe 
proaspete cu peste 18%. Cum românul nostru sărac dă cea mai mare parte a veniturilor pe mâncare, este ușor de înțeles cât de 
puternic a fost lovit la buzunar! 

Stimați colegi. Deși Institutul Național de Statistică a trecut direct sub pantoful Guvernului, încă mai există în 
interiorul acestei instituții prestigioase, nu știm pentru câtă vreme, oameni care-și fac datoria științifică într-un mod 
conștiincios. De pildă, săptămâna trecută, experții INS nu au putut să ascundă adevărul crunt și ne-au confirmat ceea ce noi 
știam cu toții. Pensia medie lunară a scăzut în România cu 0,9% faţă de trimestrul precedent, iar indicele pensiei medii reale 
faţă de trimestrul precedent, a fost de 98,1%. ”Mai pe românește”, cum ar spune Olguța Vasilescu, puterea de cumpărare a 
pensionarului a înregistrat o scădere de aproape 2%, în numai 3 luni.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

41 
 

Stimați colegi. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii, din cei peste 5 milioane de pensionari care sunt 
astăzi în România, 4,68 de milioane de pensionari au pensii mai mici de 2.000 de lei, iar, dintre aceștia, 2,77 de milioane de 
pensionari au pensii mai mici de 1.000 de lei. Vă rog să vă imaginați cum pot să trăiască mai mult de jumătate dintre 
pensionari cu aceste pensii, din care să plătească medicamente, facturile la utilități și să mai meargă și la piață?  

Toți acești oameni au fost înșelați de Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu că atunci când vor veni la guvernare vor 
elimina pensiile speciale și vor elimina toate inechitățile din sistemul de pensii. După cum vedeți cu ochii dumneavoastră, PSD 
și ALDE fac exact pe invers față de ceea ce au promis oamenilor: extind numărul șmecherilor care profită de pensii speciale, le 
măresc ori de câte ori pot, ignoră inechitățile și discriminările dintre pensionarii aflați în plată și majorează punctul de pensii 
nu atunci când scrie în lege, ci când vor ei. De ce? Ca să citez: ”Pentru că pot!” 

Ați observat cu toții că nu am adus nicio critică la adresa doamnei Viorica Dăncilă, pentru că domnia sa nu este altceva 
decât un interpus al lui Liviu Dragnea, în funcția de prim-ministru. Am speranța că parlamentarii PSD-ALDE care se rușinează 
de situația în care au dus țara și de incompetența Guvernului lor, să voteze moțiunea de cenzură PNL - ”Opriți Guvernul 
marionetă!” 

 Vă mulţumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Mai aveți curaj să mergeți pe stradă? 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Vreau să vă aduc aminte numai câteva dintre vorbele spune în campania electorală de Liviu Dragnea: ”Eu-s român ... 

eu-s născut și crescut la țară, crescut sănătos ... eu nu sunt făcut în eprubetă. Eu nu pot să-mi permit să vin cu programul de 
guvernare pe care românii să-l voteze și dup-aia să mai am curaj să merg pe stradă”. 

Nu cred că mai trebuie să mai demonstrăm în vreun fel că PSD-ALDE au înșelat populația în urmă cu aproape 2 ani. 
Una au promis și alta au făcut. Aproape toți munții de cozonaci și râurile de lapte și miere au dispărut din agenda PSD-ALDE, 
dar au apărut, în schimb, lucruri pe care românii nu le-au votat și vă enumăr numai câteva dintre ele: înăbușirea luptei 
împotriva corupției, tăierile de salarii pentru angajații din sectorul privat cu acea prostie denumită ”revoluție fiscală”, furtul 
banilor de la Pilonul 2, scumpirea tuturor produselor de la raft, confiscarea majorării punctului de pensie pentru o jumătate de 
an și lista poate continua. 

Stimați colegi. L-aș întreba pe domnul Liviu Dragnea dacă, așa cum spunea chiar domnia sa în anul 2016, astăzi are 
curajul să iasă pe stradă să dea ochi în ochi cu oamenii pe care i-a înșelat, cu oamenii simplii care plătesc factura unei 
guvernări incompetente. Domnia sa iese în fața oamenilor numai atunci când aceștia sunt aduși cu forța la nu știu ce mitinguri 
fără rost și nu are curajul să meargă fără să fie însoțit de gărzi de corp. Așadar, chiar nu mai are curaj să meargă singur pe 
stradă. Domnul Dragnea nu este singurul lider PSD care nu mai are niciun fel de încredere în ochii cetățenilor. S-a văzut 
săptămâna trecută, când doamna Firea, cu gândul că va candida la președinție, a încercat să se cațere pe gloria celei mai iubite 
copile românce din aceste zile, Simona Halep. Românii i-au dat doamnei Firea o lecție usturătoare și i-au arătat că dacă 
oamenii nu sunt aduși cu de-a sila, atunci nu vor primi niciodată aplauze, ci doar huiduieli.    

Stimați colegi. Am intervenit astăzi, deoarece consider extrem de jignitor și extrem de periculos gesturile celor din 
PSD de a compromite imaginea numărului unu în lume la tenis, tot cu scopul de a mai câștiga voturi. Domnule Dragnea! După 
mizeriile proferate la adresa Simonei Halep, nu veți câștiga mai multe voturi, ci veți pierde și pe cele care le mai aveați. Vă 
solicit să nu vă mai agățați de gloria și de muncă onestă a unor români și de a pune amprentele murdare ale PSD peste aceștia! 
Încercați să compromiteți tot ceea ce mai este frumos și curat în România. Opriți-vă, căci așa cum vă știu, mâine sau poimâine 
o să aflăm că și Avram Iancu a fost membru PSD. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

PSD-ALDE egal minus 23 de Km de autostradă 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Aţi uitat oare cum se juca Dan Şova, ministrul ”marilor proiecte” de investiţii, mâzgălind harta României cu tot felul 

de cariori colorate şi promiţând nu ştiu câte mii de Km noi de autostradă?  
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Aţi uitat cum se lăuda Victor Ponta că este doctor în autostrăzi şi că dacă până în anul 2016, Autostrada Comarnic-
Braşov nu va fi gata, el nu va mai candida niciodată pentru o funcţie de parlamentar? 

Aţi uitat cum Victor Ponta a pus în circulaţie 13 km de autostradă şi a închis circulaţiei, la numai câteva luni distanţă, 
22 Km construiţi prost care s-au fărâmat? Aţi uitat că Guvernele PSD conduse de Ponta au avut marea performaţă prin care au 
lăsat după ele MINUS 9 km de autostradă? 

Aţi uitat cum toată strategia europeană de transporturi era bulversată de decizia unor impostori, care, în loc să dea 
drumurile lucrărilor de construire la Coridorul pan-european nr. VI, îi promiteau lui Liviu Dragnea că vor face o autostradă de 
la Bombonica, din Teleorman, care să se lege de Bucureşti? 

Aţi uitat oare, voi cei care susţineţi cel de-al treilea şi cel mai incompetent guvern al lui Dragnea, câte mii de Km de 
autostradă aţi propus în programul mincinos electoral, Km care au dispărut cu totul şi din Programul de guvernare, şi din 
alocările bugetare naţionale şi sunt pe cale să dispară şi din alocările care vin de gratuit de la Uniunea Europeană? Aţi uitat că 
în locul incompetentului Răzvan Cuc l-aţi pus pe atot-nepriceputul Lucian Şova care a ajuns la MINUS 14 Km de autostradă? 
Mai precis, pe A10, Sebeş-Turda, au fost inauguraţi cu fast, în anul 2017, 15 km de autostradă şi, pe aceeaşi autostradă, Sebeş-
Turda, stau în continuare închişi 29 de Km, deşi sunt finalizaţi, dar pe care nu se poate circula pentru că au fost construiţi 
extrem de prost! 

Aţi uitat cum se lăuda Mihai Tudose că va face Autostrada Comarnic-Braşov printr-un proiect cu Banca Mondială, pe 
care Lucian Şova tocmai l-a aruncat la coşul de gunoi? Mai Șova este sau nu ministru vostru? Am ajuns să ne fie frică dacă îl 
demiteţi, căci cine ştie ce alt incompetent veţi mai pune! 

Aţi uitat de câte ori v-a arătat obrazul chiar colega voastră, Corina Creţu, comisar european pentru dezvoltare, pentru 
că miliarde de euro stau necheltuiţi în sertarele Uniunii Europene, iar voi nu vă ocupaţi decât de războaie cu „state paralele” şi 
alţi inamici închipuiţi? 

V-a păsat vreodată câţi investitori străini au vrut să construiască fabrici moderne în România, dar au fugit, mâncând 
pământul, văzând că de la Bucureşti şi până la vama vestică mărfurile circulă cu o viteză medie orară de sub 50Km/hm? V-a 
păsat măcar puţin de pierderea a mii de locuri de muncă determinată de faptul că aceşti investitori şi-au întemeiat afacerile prin 
statele vecine, care le-au pus la dispoziţie infrastructură rapidă şi modernă? 

V-a păsat vreodată de faptul că mii de oameni mor anual, în situaţii care mai de care mai stupide, pentru că sunt 
nevoiţi să circule pe drumuri naţionale înguste, sufocate de trafic şi pline de gropi? 

Dacă aţi uitat, sunteţi vinovaţi pentru subdezvoltarea României şi pentru pierderea a miliarde de euro care ar fi 
contribuit la modernizarea ţării noastre! 

Dacă nu aţi uitat şi tăceţi doar din frică să nu îl supăraţi pe Liviu Dragnea şi pe gaşca de impostori, care-şi spun 
miniştri, atunci sunteţi complici cu ei! 

Şi, ca să înţelegeţi ce au însemnat guvernările PSD din anul 2012 şi până astăzi, o să vă spun cu cifre că aţi 
împrumutat România şi românii cu peste 110 miliarde de lei, că am plătit pentru datoriile făcute de guvernele voastre peste 70 
de miliarde dobânzi în sarcina datoriei publice şi că, deşi suntem peste cap de datori, PSD a construit în ultimii 6 ani MINUS 
23 de km de autostradă: MINUS 9 km de la Ponta, cu MINUS 14 km de la Dragnea.  

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
Viziunea PSD în domeniul infrastructurii de transport este tributară unor mentalități învechite 

 

Stimați colegi, 
Sub patronajul PSD-ALDE, România este condamnată la subdezvoltare pe toate palierele, situația fiind jalnică și în 

ceea ce privește infrastructura de transport. Spun asta pentru că, din păcate, niciunul din marile obiective de investiții pe care 
guvernanții și le-au asumat prin Programul de Guvernare nu va deveni realitate sub mandatul actualului ministru al 
transporturilor. Chiar domnul Lucian Șova a ținut morțiș să ne demonstreze acest lucru la o dezbatere a Comisiei de 
transporturi din cadrul Camerei Deputaților de săptămâna trecută. 

Astfel, într-un exercițiu de sinceritate, acesta a dat cărțile pe față și ne-a explicat, cu subiect și predicat, de ce România 
nu ar trebui să își extindă rețeaua de autostrăzi. Potrivit domniei sale, multinaționalele vor pleca din România în momentul în 
care ”o să avem autostrăzi”, și asta pentru că, în acest caz, ”o să avem salarii mai mari”.  
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Să fie oare acesta semnalul că actualul Guvern este total nepreocupat de dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
România?! Sau să fie doar o scuză anticipată pentru incapacitatea Ministerului Transporturilor și a CNAIR de a realiza 
obiective cum sunt Autostrada Sibiu-Pitești sau Autostrada Comarnic-Brașov?!  

Însă, dacă ministrul chiar se ghidează după acest principiu în activitatea sa este foarte clar că trebuie să își caute o altă 
meserie! O astfel de viziune, așa cum ne-a fost dat să vedem, este una simplistă și învechită, tributară unor vremuri demult 
apuse, iar un astfel de politician nu are ce căuta într-o funcție atât de importantă, esențială pentru dezvoltarea României.  

Este lesne de înțeles, în aceste condiții, de ce asistăm în România la un blocaj total al investițiilor în infrastructura de 
transport, autoritățile fiind incapabile să atragă cele 5,1 miliarde de euro alocate țării noastre prin POIM 2014-2020. Este o 
bătaie de joc la adresa românilor și o sfidare a intereselor economice ale României, care riscă să piardă alocările din fondurile 
europene aferente actualului exercițiu financiar! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Vedem cu toții că această guvernare nu s-a remarcat prin nimic bun pentru cetățenii acestei țări, iar jocul de-a 

guvernarea face imposibilă modernizarea infrastructurii rutiere. După ce Guvernul Tudose ne anunța anul trecut, cu mult 
aplomb, că proiectul autostrăzii Comarnic –Brașov va fi gestionat de o unitate de proiect formată din experți români care vor 
lucra în parteneriat cu experți de la Banca Mondială, acum ministrul Șova ne-a comunicat că, de fapt, această autostradă se va 
realiza în parteneriat public-privat.  

Slavă Domnului, nu ducem lipsă de variante de lucru, problema este însă că, prin acest joc de-a alba-neagra, Guvernul 
PSD-ALDE nu face nimic concret, autostrada Comarnic-Brașov rămânând în continuare la stadiul de promisiune 
neîndeplinită.  

Vedem cum PSD-ALDE condamnă de fapt românii la sărăcie, înlăturând orice urmă de speranță că le va crește 
standardul de viață și nivelul de trai! Este rușinos ca din Guvernul României să facă parte astfel de lideri pentru care 
profesionalismul nu face parte din cartea lor de vizită. PSD trebuie să îl schimbe urgent din funcția de ministru al 
transporturilor pe domnul Lucian Șova, pentru că acesta s-a arătat preocupat doar de asigurarea de locuri călduțe pentru 
clientela de partid în structurile din subordinea sa și nicidecum să performeze în această funcție și să facă lucruri concrete, 
benefice României și cetățenilor ei! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Robert Boroianu 

***  
PSD transformă România într-un paradis al infractorilor  

Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Atacul PSD la adresa justiției și a statului de drept a devenit unul total, având drept obiectiv subordonarea politică a 

tuturor instituțiilor de control. Pentru a-și atinge acest scop suprem și pentru a modela o democrație cu accente sud-americane, 
pe placul domnului Dragnea, PSD folosește toate mijloacele avute la îndemână. După ce a generat o amenințare voalată, 
scoțând în stradă circa o sută de mii de asistați social, ca să arate astfel bățul, PSD scoate acum și zăhărelul din cămara statului, 
adică diverse beneficii și compensații materiale, acordate celor aflați prin funcții importante.  

Încet, încet, PSD transformă România într-un paradis al infractorilor, scoțând-o, totodată, de pe orbita țărilor europene, 
democratice și întorcând-o în timp pe vremea altui mare infractor - Adrian Năstase - care cred că și el privește cu uimire și 
invidie la tupeul cu care Dragnea și ai lui fac ce vor din țara asta. După diverse super-imunități, după majorări astronomice de 
pensii și salarii, șefii principalelor instituții de control, în frunte cu Valer Dorneanu, primesc acum și case gratis de la RAPPS, 
cu toate cheltuielile achitate de stat. Întâmplător, sau nu, măsura a fost anunțată exact după ce Curtea Constituțională, patronată 
de Valer Dorneanu și PSD, a decis că Președintele României trebuie să se subordoneze unui ministru și chiar cu o zi înainte ca 
Înalta Curte de Justiție - a cărei șefă se află și ea pe această listă - să îl achite pe Sebastian Ghiță și să-i anuleze și mandatul de 
arestare.  

Poate că decizia privitoare la Ghiță nu este definitivă, dar este executorie și face din acesta un om liber. Liber, 
eventual, chiar să mai încheie ceva contracte de informatizare cu statul - desigur prin încredințare directă - doar să fie gata 
actele și să se poată semna până are loc recursul...  

Aceste mișcări sunt atent gândite și fac parte dintr-un plan odios al PSD de a acapara total România și de a-l scăpa pe 
Dragnea și pe acoliții săi de orice neplăceri cu legea. Pentru PSD nu mai contează nimic când e vorba de a-și atinge acest țel. 
Nici măcar avertismentele tot mai dure venite de la Bruxelles, prin care se arată că România a deraiat total de la parcursul 
european și în curând fondurile europene vor fi oprite. PSD s-a asigurat deja că vor fi bani pentru plata asistaților sociali din 
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vânzarea economiei naționale, prin proaspătul înființat Fond Suveran. În fond, acești oameni, pe care i-am văzut cu toții 
manifestând în fața domnului Dragnea, dependenți total de PSD, nu au nevoie de autostrăzi și nici măcar de locuri de muncă, 
ci doar de un venit de subzistență, pe care PSD îl va acorda contra voturi.  

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții – un nou tun marca PSDragnea 
Stimați colegi, 
Parlamentul României a fost transformat într-o simplă unealtă supusă voinței liderilor coaliției guvernamentale, totul 

doar pentru a le satisface interesele acestora de moment. Fără a ține cont de propunerile Opoziției, majoritatea parlamentară a 
decis să treacă pe repede înainte legea prin care se înființează  Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, proiectul de suflet al 
liderului PSD Liviu Dragnea. Se pun bazele astfel unei structuri megalomanice, caracteristică statelor centralizate, în care 
principiile economice specifice unei piețe libere reprezintă doar un simplu moft. Prin înființarea acestui fond, statul intervine 
în economie într-un mod brutal, controlând politic cele mai performante companii de stat. Companiile considerate adevăratele 
”perle” ale economiei românești sunt aduse astfel sub pulpana liderului suprem, care va deține ”pâinea și cuțitul” și va decide 
cum vor fi cheltuiți  banii acestor societăți.  

Putem spune că Loteria Română, Hidroelectrica, Poșta Română, Romgaz, Romsilva, Nuclearelectrica, OMV Petrom, 
CFR Călători, Metrorex, CEC Bank, OIL Terminal S.A. și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și multe 
altele, vor intra în portofoliul PSD-ALDE, prin  intermediul conducerii exclusiv politice a acestui fond de investiții! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Având în vedere aceste considerente, PNL a luat decizia politică de a vota în Parlament împotriva înființării Fondului 

Suveran de Dezvoltare și Investiții.Totodată, Grupul PNL din Camera Deputaților a depus la Curtea Constituțională a 
României o sesizare de neconstituționalitate, asta pentru că majoritatea PSD-ALDE a adoptat această lege prin încălcarea mai 
multor prevederi constituționale.  

În viziunea noastră, actul normativ nu respectă principiul bicameralismului, existând diferențe substanțiale între forma 
adoptată de Senat și cea adoptată de Camera Deputaților. De asemenea, considerăm că transferul unor bunuri aflate în 
proprietatea privată a statului către o societate pe acțiuni, printr-un act de reglementare primară, reprezintă o încălcare a 
principiului separației puterilor în stat și o încălcare a deciziilor Curții Constituționale, care au statuat faptul că astfel de acte 
„nu țin de competența de legiferare a Parlamentului, ci de cea de administrare a bunurilor proprietate publică/privată a 
statului, care aparține, în mod exclusiv, Guvernului”. Iată cum, doar pentru a îndeplini porunca lui Dragnea, parlamentarii 
majorității au ignorat prevederile constituționale care atestă că înființarea unei societăți pe acțiuni reprezintă o activitate ce 
trebuia realizată printr-o reglementare secundară și nu printr-un act, care are forța legii, emis de Parlament. Au reglementat, 
astfel, într-un domeniu care de fapt este de competența autorităților administrației publice centrale sau locale, nicidecum a 
Parlamentului. O astfel de lege este, așadar, neconstituțională, fiind viciată în ansamblul său! 

Consider ca fiind neoportună înființarea acestui fond de investiții, mai ales că experiența de până acum ne-a 
demonstrat deja că managementul politic din cadrul companiilor de stat nu a avut randamentul scontat, ci doar le-a căpușat 
pentru a satisface clientela de partid. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții reprezintă de fapt un nou tun marca 
PSDragnea, care urmărește doar impunerea unei viziuni arbitrare și discreționare în managementul acestor companii! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

PSD Alba a pus "lupul" paznic la Fabrica de Arme Cugir S.A! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aș vrea să vă semnalez azi, de la tribuna Parlamentului României, un caz revoltător de sinecuri politice, marca PSD, 

care mi-a fost adus la cunoștință de Grupul de Inițiativă locală Cugir, cu privire la directorul general al Fabricii de Arme Cugir 
– Nicolae Mihăilesc, instalat și susținut în această funcție de către PSD Alba. 
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Spun revoltător, deoarece, de un personaj incult și agramat, căruia îi pasă exclusiv de interesele sale personale și 
eventual de cele ale PSD, fără niciun fel de calități manageriale, depinde atât economia zonei respective, cât și destinele a 
peste 900 de angajați! 

Domnul Nicolae Mihailesc, în prezent director general la Fabrica de Arme Cugir S.A., a devenit recent, unul dintre 
personajele principale ale unor articole ,,defăimătoare”, apărute în presă și la tv, care au prezentat modul în care a fost căpușată 
fabrica respectivă în ultimii ani. 

Mai mult decât atât, domnul Nicolae Mihăilesc a administrat una dintre aceste SRL-uri aflate pe lista firmelor tip 
căpușă, și anume SC MECANIK WORK SRL! Dar, culmea tupeului, acesta susține că nici usturoi n-a mâncat, ci că el însuși a 
curățat fabrica de căpușeli, deși dovezile sunt altele... 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Un exemplu concludent în acest sens constă în faptul că prin SC MECANIK WORK SRL, actualul director general al 

Fabricii de Arme Cugir, nu numai că a parazitat la greu această fabrică a statului român, ci i-a mai dat și "țepe" de rămas bun, 
adică înainte de rezilierea contractului! Astfel, în momentul în care a fost reziliat contractul de colaborare dintre Fabrica de 
Arme Cugir și SC MECANIK WORK SRL – păstorită de deontologul Nicolae Mihăilesc, acesta, de comun acord cu 
conducerea societății de stat de la vremea respectivă, a mai dat un ultim ”tun”, adică a mai emis două facturi consistente, iar 
acestea au fost acceptate de conducerea de atunci, dar neplătite. Ulterior, firma domnului Nicolae Mihăilesc a acționat fabrica 
în instanță și a câștigat procesul ca urmare a non-combatului impus de către conducerea Fabricii de Arme Cugir cu care, 
evident, se înțelesese.  

În schimb, trebuie precizat că nici fosta conducere, nici actualul director general, domnul Nicolae Mihălesc - care 
pentru buzunarele lui a știut să se lupte până și le-a umplut -, nu au făcut nimic pentru a moderniza și retehnologiza această 
fabrică cu tradiție în domeniul fabricării armelor! Niciunul nu a făcut absolut nimic, astfel încât, cei peste 900 de salariați să 
aibă în halele de producție condiții decente de muncă, să nu mai fie nevoiți să lucreze iarna în frig, iar vara la temperaturi 
insuportabile și în condiții de igienă precare!  

Prin acest semnal de alarmă, vreau să le atrag atenția responsabililor din PSD Alba că dezvoltarea economiei județului, 
pe care cu mândrie îl reprezint și eu în Parlamentul României, precum și destinele cugirenilor, trebuie să primeze în fața 
oricăror altor socoteli obscure de partid sau a unor înțelegeri conjuncturale! 

Vă mulțumesc!         
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Mizele personale ale lui Liviu Dragnea riscă să izoleze România 
 

Cel mai important proiect de țară pentru România post-comunistă a fost integrarea în structurile europene și trans-
atlantice. Am privit către modelul țărilor din Vest și am decis că asta ne dorim. Ne-am regăsit pe noi înșine în ideile 
occidentale, am știut că cea mai bună Românie este cea aliniată la standardele și exigențele statelor care au o experiență 
democratică mai îndelungată decât a noastră. Ne-am dorit o justiție independentă, o societate civilă puternică și vigilentă, 
echilibrul între puterile statului, am cerut să avem instituții puternice și profesioniști care înțeleg demnitatea funcției cu care au 
fost învestiți. Nu instituțiile europene și nu partenerii transatlantici ne-au impus aceste standarde, ci noi înșine, pentru că ele 
sunt cele care ne dau șansa de a fi respectați de propriul stat precum britanicii și prosperi precum germanii.  

Acțiunile și declarațiile celor aflați astăzi la putere sunt deosebit de periculoase. Nu doar pentru că erodează economia 
și amanetează viitorul țării pentru a petici bugetul de stat pe termen scurt, ci și pentru că pun sub semnul întrebării ambițiile 
europene ale României, singurul proiect de țară pe care întreaga noastră societate post-decembristă s-a pus de acord până în 
prezent.  

De exemplu, șeful PSD a declarat public că NATO și UE „au încurajat şi parţial au finanţat acest stat paralel şi acest 
sistem odios”. Așadar, în viziunea PSD, atunci când instituțiile europene și partenerii transatlantici insistă asupra faptului că 
justiția trebuie să fie ferită de influențe politice, ele nu fac decât să încurajeze „statul paralel”. Atunci când granturile europene 
sprijină organizații non-guvernamentale care scot la lumină abuzurile celor de la putere, PSD se simte persecutat de „statul 
paralel”.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2018  
Săptămâna 18 – 24 iunie 2018  

 

 

46 
 

Excesele retorice și acuzele fantasmagorice despre presupusa implicare a partenerilor noștri internaționali în acțiuni 
subversive reprezintă un derapaj grav. Drumul pe care s-au angajat cei din arcul guvernamental este unul foarte periculos 
pentru România, amenințând exact acele valori care fac posibilă o societate democratică! 

 

Deputat 
Ionuț Stroe 

*** 
 

PSD-ALDE vor o altă țară. Se va numi „România în genunchi!“ 
 

Suntem nu atât la o răscruce în privința regimului democratic din România, dar asistăm și la finalul unei epoci. Sunt 
puse în discuție chiar fundamentele constituționale ale țării. Indiferent care va fi deznodământul luptei care se dă în aceste zile, 
țara noastră nu va mai arăta la fel. Astfel, o parte a țării va merge spre calea prosperității, a independenței justiției și a spiritului 
european. Cealaltă o ia spre Răsărit, și presupune subordonarea justiției de către politic, sărăcirea accentuată a populației în 
favoarea „noilor oligarhi“ de la Teleorman. 

Alegerea pe care o avem de făcut pare simplă, la prima vedere. Dar, ne întrebăm, ce pondere din clasă politică își dorește 
cu adevărat calea prosperității întregii națiuni și continuarea reformelor? Blatul politic, negocierile pe sub masă și interesele 
individuale meschine, indiferent de apartenența la o familie politică sau alta, ne vor costa enorm dacă nu ne decidem acum unde 
vrem să ajungem. 

Fără un consens larg în rândurile opoziției parlamentare, vom eșua în fața tăvălugului inițiat de Liviu Dragnea și PSD-
ALDE. Faptul că a apărut un politician pornit să pună în operă un plan perfid, prin care să garanteze că nici un demnitar nu va 
risca o anchetă a parchetului anti-corupție, nu ține de normalitate democratică, de constituționalitate, ci de banditism politic. 
Are și justiția corupții săi, are și justiția derapajele sale? Perfect condamnabil, iar toți cei care mânjesc munca unui întreg 
sistem trebuie pedepsiți exemplar! Dar a arunca la coș independența tuturor procurorilor din această țară, din cauza unor 
uscături, înseamnă a fura șansa întregii țări la dreptate. Căci, pentru PSD-ALDE „dreptate până la capăt“ înseamnă ca nici o 
faptă de corupție din România să nu mai poată fi niciodată pedepsită! Nici un funcționar sau un oficial ales al statului român 
nu va mai putea fi lovit nici cu o floare! 

Dacă astăzi justiția este îngenuncheată, iar noi vom tăcea, mâine vor închide presa liberă și vor încerca să îi aresteze pe toți 
cei care exprimă păreri contrare puterii. Vor fi în stare să folosească forța pentru a înăbuși orice formă de protest spontan. Pentru 
câteva avantaje personale mărunte, se vor găsi destui care să închidă acum ochii sau să se uite în altă parte! 

Să nu ne mai amăgim! Îngenuncherea României democratice va însemna, mai devreme sau mai târziu, îngenuncherea 
fiecăruia dintre noi! 

Deputat 
Dumitru Oprea 

*** 
România are nevoie să fie guvernată 

 

Care este forma de guvernământ a României? Pentru cei care știu, răspunsul este simplu. Dar mai crede oare cineva că 
așa este? În ultimul an, încercările celor care dețin puterea de a reduce prerogativele Președintelui sunt evidente. Unii se pot 
întreba dacă am devenit republică parlamentară. Asta nu cred eu, pentru că parlamentarii de-ALDE PSD doar ridică mâna fără 
să știe de ce.  

La 100 de ani de la Marea Unire am ajuns să nu știm cine suntem și ce formă de guvernământ avem. Asta pentru că un 
grup de băieți de-ALDE PSD au confiscat toate instituțiile și preiau abuziv prerogativele prezidențiale. De fapt, asistăm zilnic 
la manifestările celor care se fac a guverna împotriva a ceva ce nu există decât în mintea lor ocupată cu furtul banului public. 
Sunt la putere și se consideră abuzați. Dar a aduce o parte a electoratului tău de voie sau de nevoie pentru  un sandwich, o bere 
și un tricou într-o zi de caniculă cum se cheamă? Un mare abuz. 

Și totul doar pentru a arăta că acțiunile împotriva statului de drept sunt susținute. Este pentru prima oară în istoria 
acestei țări când cei de la putere se simt abuzați și mai fac și miting pentru asta, prostia fiind adusă la nivel de artă și 
demagogia fiind susținută prin manipularea electoratului de partid. 

Urmează o săptămână de foc și vom vedea cum de-ALDE-PSD vor să îngroape democrația în România și asta chiar în 
anul Centenarului. Mulți dintre cei aduși cu “binele” la miting se plâng că au venit ca să nu-și piardă locul de muncă. 
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Aveau ce pierde cei care au înfăptuit Unirea acum o sută de ani? Dar cei care au ieșit în stradă în 1989? Chiar viața. 
Unde este simțul răspunderii și dragostea de țară? Noi, astăzi, la o sută de ani de la Marea Unire și la aproape 30 de ani de la 
Revoluție, ce facem? Asistăm la îngroparea democrației și confiscarea statului sau vom susține acțiunile Președintelui de a 
proteja instituțiile statului și de a menține democrația?  

Cine poate compara pierderea serviciului cu cea a vieții? Nimeni, dar unii mai bine se vaită și le merge bine, pentru că 
restul nu contează. Dragi guvernanți, lăsați demagogia și manipularea! O viață mai bună nu înseamnă un sandwich, o bere și 
un tricou. România are nevoie să fie guvernată, nu abuzată!  

 

Deputat 
Vasile Gudu 

*** 
 

Domnule ministru al Transporturilor nu credeți că este cazul să demisionați? 
Stimați colegi, 
Cred că mulți dintre voi ați fost, ca și mine, stupefiați de declarația recentă a ministrului Transporturilor, domnul 

Lucian Șova, prin care încerca să explice de ce țara noastră nu are autostrăzi. 
Despre ce declarație este vorba? ”Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și multinaționalele vor pleca 

către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici!” 
Stimate domnule ministru Lucian Șova consider că este cazul să vă prezentați demisia de onoare, în cel mai scurt timp, 

pentru că acest mod de gândire trădează faptul că nu aveți ce să căutați la conducerea ministerului Transporturilor.  
Mulți cetățeni din zona Moldovei și-au pus speranța în dumnevoastră, crezând că veți face tot ce este posibil să 

demarați construcția autostrăzii Moldovei, având în vedere că sunteți din această zonă. Le-ați spulberat orice speranță. Și nu 
doar lor, ci unei țări întregi. România are nevoie de o infrastructură rutieră adecvată, tocmai pentru a atrage noi investitori 
străini. Și prin noile investiții românii vor avea mai multe șanse să își găsească noi locuri de muncă, deci să le crească șansele 
pentru o viață mai bună. 

Domnule ministru al Transporturilor consider că această declarație ar trebui să fie un motiv suficient să demisionați și 
să lăsați pe altcineva care chiar își dorește să facă ceva pentru infrastructura României, să construiască autostrăzi. 

Vă mulțumesc.         
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Declararea stării de calamitate naturală 
 

Stimate domnule ministru, 
Fenomenele meteorologice extreme din această lună au afectat grav culturile agricole ale mai multor producători din 

localităţi ale judeţului Bihor. 
Astfel, în urma ploilor torenţiale şi a căderilor de grindină de dimensiuni neobişnuite au fost distruse solarii de legume, 

amenajări şi utilaje agricole, dar şi sute de hectare de culturi, în special rapiţă, care au fost total compromise. 
Având în vedere că persoanele afectate au solicitat deja comisiilor locale pentru situații de urgență constatarea 

pagubelor produse, centralizarea şi înaintarea acestora către Direcţia Agricolă a judeţului Bihor, vă rog, Domnule ministru, să 
precizaţi ce măsuri veţi dispune pentru adoptarea de urgenţă a unei Hotărâri de Guvern în vederea declarării stării de 
calamitate naturală în zonele afectate și stabilirea nivelului maxim al sumelor ce vor fi acordate ca despăgubire producătorilor 
afectaţi? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!            Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

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

Prelucrarea informaţiilor din carnetele de muncă 
Stimată doamnă ministru, 
Conform proiectului de hotărâre a Guvernului privind abrogarea HG nr. 1449 din 24 decembrie 2007, în scopul 

completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 01 ianuarie 1999, 
în perioada 01 mai 2018-15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va scana informația din carnetele de muncă 
prezentate de angajator și va stoca informația în Registrul de stat al evidenței individuale a contribuțiilor. 

Având în vedere că, potrivit informaţiilor postate pe portalurile proprii, la nivelul întregii ţări, din arhivele 
Inspectoratelor Teritoriale de Muncă sunt încă neridicate aproximativ un million de carnete de muncă, vă rog să precizaţi ce 
măsuri veţi dispune pentru transmiterea de urgenţă a acestor documente către titulari. 

Întrucât, prelucrarea, scanarea şi termenul de predare a carnetelor de muncă la Casele de pensii, în vederea preluării 
datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, au 
fost reglementate prin  HG nr. 1768/2005, vă rog să precizaţi câte sancţiuni şi în ce cuantum au fost aplicate persoanelor 
juridice, respectiv persoanelor fizice, pentru neconformarea la prevederile acestui act normativ? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!                                           Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Relansarea școlilor profesionale și mărirea burselor profesionale  
Domnule  ministru,  
După evaluarea națională din acest an, unde peste 20% dintre elevi au absentat și după ce se vor afișa și rezultatele 

finale, probabil mulți copii se vor reorienta spre școlile profesionale. 
Aceste școli devin mai accesibile pentru cei fără posibilități materiale, cei care provin din familii sărace, iar șansa lor 

este să aibe un loc de muncă la finalul școlii. 
Scolile profesionale sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a României, mai ales că multe companii au nevoie să 

angajeze meseriași, iar târgurile de meserii au oferte pentru acești tineri. 
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La finele anului trecut Guvernul României a adoptat o hotărâre potrivit căreia elevii care frecventează învățământul 
profesional vor beneficia în continuare de burse profesionale de 200 lei de la stat si 200 de lei de la agentul economic,  sumă 
dată de stat  a rămas neschimbată din anul 2012, de la relansarea claselor profesionale. 

În acest sens, vă rog domnule ministru să aveți amabilitatea să îmi comunicați dacă aveți în vedere mărirea acestor 
burse profesionale, câte școli profesionale există în România și care va fi numărul de locuri alocate pentru anul școlar 2018-
2019. Menționez că doresc răspunul în scris. 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale   
 

Implementarea Deciziei CCR din data de 5 iunie 2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. 56 alin. (1) 
lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 
Domnule ministru,  
În ședința sa din data de 5 iunie 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a art. 56 alin. 

(1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și ale art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă 
standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în 
condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani. 

Pentru a decide astfel, Curtea a apreciat că încetarea de drept a contractului individual de muncă pentru femei la o 
vârstă mai mică decât cea a bărbatului poate dobândi valențe discriminatorii pe criterii de sex și încalcă dreptul la muncă al 
femeii, atât timp cât nu rămâne o opțiune a acesteia să înceteze raporturile de muncă la o vârstă mai mică decât bărbatul, 
respectiv la vârsta când poate solicita dreptul la pensie. Prin urmare, la vârsta de 63 de ani, femeia trebuie să aibă dreptul de a 
opta pentru continuarea raportului de muncă până la vârsta la care legea prevede încetarea de drept a contractului individual de 
muncă și pentru bărbați, respectiv 65 de ani. 

Este bine cunoscut faptul că în temeiul  art. 147 alin. (4) din Constituția României, “Deciziile Curţii 
Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au 
putere numai pentru viitor.” 

În același timp, în urma solicitărilor pe care le-am primit din întâlnirile în teritoriu cu alegătorii mei, am inițiat un 
proiect de lege tocmai în vederea eliminării acestor dispoziții discriminatorii, care se regăsesc, de altfel, și în cuprinsul Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În spiritul celor statuate de către Curtea Constituțională, proiectul inițiat 
de mine prevede posibilitatea femeilor ca, la cerere, să poată alege dacă vor să rămână în câmpul muncii și după vârsta de 63 
de ani sau nu, angajatorul neputând înceta de drept contractele individuale de muncă în cazul acestora la împlinirea vârstei de 
63 de ani, ci numai în urma exprimării unei astfel de opțiuni de către femei. Acest proiect a primit avize favorabile până în 
acest moment, urmând să fie dezbătut în perioada următoare în comisia de specialitate a Senatului României, ca primă cameră 
sesizată. 

Cu toate acestea, există cazuri de cadre didactice care se află în această perioadă sub incidența prevederilor legale 
privind pensionarea și care își doresc să beneficieze de cele dispuse de către CCR. Însă, așa cum cunoaștem, decizia CCR 
trebuie implementată prin dispoziții legale de ordin secundar și terțiar. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să analizați și să îmi comunicați următoarele:  
1. Care este, din punctul dvs. de vedere, procedura pe care trebuie să o urmeze angajatele din sistemul public de 

învățământ, care se află în acest moment sub incidența prevederilor legale privind pensionarea și care își doresc să rămână în 
câmpul muncii până la împlinirea vârstei de 65 de ani?  

2. În ce orizont de timp apreciați că veți dispune, prin norme legale de ordin secundar și terțiar, cu privire la 
metodologia de urmat, astfel încât Decizia CCR să fie o realitate inclusiv pentru cadrele didactice care au împlinit în acest an 
vârsta de 63 de ani și care își doresc continuarea activității profesionale până la 65 de ani? 

 

Deputat 
Valeria Diana Schelean Șomfelean 

*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Infrastructura IT a Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
 

Firmele din România suferă din cauza infrastructurii IT „învechite și fragile”, după cum a fost notat și în ultimul raport 
al Fondului Monetar Internațional. Problemele pe care ANAF le crează firmelor sunt legate de numărul mare de baze de date 
de care dispune și care nu comunică între ele. Iar comunicarea electronică între agenție și firme este una mult sub nivelul 
anului 2018. 

Conform declațiilor dl. Daniel Anghel, partener, Consultanță fiscală, lider PwC CEE Impozite şi Taxe indirecte: “Este 
de notorietate situația precară a infrastructurii IT la nivelul ANAF – inclusiv Curtea de Conturi a consemnat recent acest fapt. 
Dincolo de imaginea pe care ANAF și-o creează ca urmare a înregistrării unor astfel de deficiențe, din păcate, dezvoltarea 
insuficientă a infrastructurii IT are un impact nedorit în primul rând asupra contribuabililor. În prezent, infrastructura IT este 
învechită și neperformantă, întrucât nu au fost realizate investiții semnificative, iar proiectul cu Banca Mondială de 
modernizare a acesteia este momentan sub semnul întrebării”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul proiectului cu Banca Mondială? 
2. Intenționați să demarați un alt proiect de modernizare a infrastructurii IT? 
3. Când veți lua măsuri serioase de modernizare a sistemului IT? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,           Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social 
 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, coordonat de Compania Națională de Investiții, 
prevede realizarea unor obiective de investiții cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau 
modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, așezăminte culturale, instituții de 
învățământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgență, unități sanitare în mediul urban, blocuri în zone 
defavorizate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Vă rog să menționați care sunt localitățile aflate în zone defavorizate unde vor fi construite  blocuri?  
2. Care sunt obiectivele de investiții aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației 

publice, care vor fi realizate tot în cadrul acestui program? 
3. Care sunt sumele alocate pentru județul Timiș și când vor fi începute proiectele? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Limitarea intervențiilor Guvernului asupra Codurilor Fiscal și de Procedură 
 

Conform declarațiilor dl. Ministru Eugen Teodorovici, „doresc să venim cu o nouă iniţiativă legislativă care să elimine 
eventualele abuzuri ale oricărei guvernări. Cum? Printr-o prevedere clară în baza căreia modificările asupra celor două Coduri 
să poată fi delimitate din punct de vedere al competenţelor, doar Parlamentul să aibă dreptul de a adăuga, iar Guvernul să se 
limiteze la măsurile de simplificare şi eficientizare”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt termenele stabilite pentru noul pachet legislativ? 
2. Ce prevederi clare doriți să introduceți în noul pachet legislativ ca să fie „nou, modern, uşor de  

înţeles şi de aplicat”. 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale 
 

Finanțarea proiectului Timișoara 2021 - Capitală Culturală Europeană 
 

În perioada 11-12 iunie, la Timișoara a fost prezentă Comisia de monitorizare a stadiului de implementare a 
proiectului Timișoara 2021 - Capitală Culturală Europeană. Cu această ocazie a fost prezent și dl. Ministru George Ivașcu 
alături de Secretarul de Stat responsabil de proiectul Timișoara 2021- Capitală Culturală Europeană, Ioan Ardeal Ieremia și al 
reprezentantului MCIN, Andreea Reisz. 

Conform declarațiilor reprezentaților Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, a Secratarului de Stat, Ioan 
Ardeal Ieremia și a membrilor Comisiei de monitorizare, au avut loc întâlniri importante în cadrul cărora s-au căutat soluții 
pentru asigurarea finanțării proiectului. „(..) autoritățile publice prezente la întâlnire au dat asigurări că mecanismele financiare 
și fluxul de bani vor fi îmbunătățite. Toți cei prezenți au înțeles că Timișoara 2021 nu e doar un proiect al orașului, ci unul de 
importanță națională și europeană. Asociația va fi în măsură să pună în aplicare proiectul într-un mod mai alert odată ce fluxul 
financiar va fi constant și asigurat și de către Ministerul Culturii (...)” Simona Neumann, director executiv Asociația Timișoara 
Capitală Culturală Europeană. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce discuții ați purtat cu membrii Comisiei de monitorizare? 
2. Luați în considerare deschiderea unei linii directe de finanțare a proiectului pentru se rezolva problema fluxului de 
bani a Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană? 
3. Când va fi alocat buget proiectului Timișoara 2021 - Capitală Culturală Europeană? 
4. Ce mecanisme financiare vor fi implementate pentru ca Asociația Timișoara Capitală Culturală  

Europeană să beneficieze de o finanțare constantă și din partea Ministerului Culturii? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Mii de afaceri din județul Timiș și-au suspendat sau închis  
afacerea în primele patru luni ale acestui an 

 

În primele luni ale acestui an au fost închise un total de 28.787 de firme în România, în creștere cu aproape cinci 
procente mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Oficiului Registrului Comerțului, iar în Timiș 
situația este și mai gravă, 1.159 de firme au fost radiate, cu 25% mai mult decât în primele patru luni ale anului trecut. Iar 224 
de firme și-au suspendat activitatea în Timiș, cu 15% mai mult decât în urmă cu un an. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a încuraja mediul de afaceri? 
2. Care este explicația pentru care numărul firmelor cu activitatea suspendată sau închise a crescut  

anul acesta față de anul trecut? 
3.Ce programe intenționați să implementați în vederea încurajării mediului de afaceri? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Consiliul TTE 
 

Având în vedere recenta dumneavoastră participare la Consiliul TTE–componenta Telecomunicaţii, Societate 
Informaţională și Servicii Poștale, 

Vă rog să precizați:  
1. Care sunt propunerile aprobate de către membrii Consiliului asupra prevederilor ,,Actului privind  

securitatea cibernetică’’? 
2. Care sunt propunerile de directive, ce au ca subiect respectarea vieții private și protecția datelor cu  

caracter personal, precum și reutilizarea informațiilor din sectorul public, ce au fost prezentate? 
 Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Proiect pentru acordarea burselor în mediul rural 
 

Având în vedere declarația dumneavoastră cu ocazia participării la evenimentul de lansare a documentului „World 
Development Report: Learning to Realize Education’s Promise” din data de 13 iunie 2018, 

Vă rog să precizați:  
1. Când va fi lansat proiectul în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, destinat acordării  

unor burse în mediul rural pentru prezență și promovabilitate, dar și pentru susținerea financiară a profesorilor de excelență din 
mediul urban pentru a contracta ore din normele vacante la clasele din mediul rural? 

2. Care vor fi cuantumurile acestor burse? 
3. Având în vedere că în anul 2017, 18.1% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani se aflau în  

situația de a fi părăsit prematur sistemul de educaţie, finalizând cel mult învăţământul gimnazial, care sunt alte masuri pe care 
le aveți în vedere pentru combaterea acestui fenomen? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Sistemele de sănătate centrate pe nevoile cetățenilor 
 

Având în vedere participarea dumneavoastră, în perioada 13-14 iunie 2018, la intâlnirea privind prosperitatea și 
solidaritatea sistemelor de sănătate, eveniment organizat la Tallinn, de către Biroul Regional pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) și Ministerul Afacerilor Sociale din Estonia, precum si declarațiile dumneavoastră privind nevoia 
de refacere a dialogului dintre sănătate și finanțe, 

Vă rog să precizați: 
1. Care sunt modalităție prin care ministerul condus de dumneavoastră poate colabora mai bine cu  

Ministerul de finanțe pentru a obține finanțarea corespunzătoare îndeplinirii obiectivelor? 
2. Care sunt politicile publice pe care le aveți în vedere privind monitorizarea performanței și  

promovarea utilizării eficiente a resurselor de care sistemele de sănătate ar avea nevoie pentru a demonstra administrarea 
eficientă a resurselor publice? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,            Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor 
 

Clarificări privind finanțarea autostrăzii Comarnic-Brașov 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform declarațiilor ministrului finanțelor publice, domnul Eugen Teodorovici, decizia de a renunța la finanțarea 

oferită de Banca Mondială pentru finalizarea lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov a aparținut Ministerului Transporturilor, 
motivația fiind identificarea unei surse alternative de finanțare. 

Având în vedere cele menționate în spațiul public de un înalt demnitar al statului român vă rog să îmi precizați care au 
fost motivele pentru care statul român, prin Ministerul Transporturilor, a renunțat la această finanțare și totodată vă rog să îmi 
comunicați care este finanțarea alternativă și să îmi puneți la dispoziție calendarul de lucru. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată: domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Clarificări privind implementarea programului Centenar 
Stimate domnule ministru,   
Având în vedere că suntem deja în luna iunie 2018, la jumătatea Anului Centenar, doresc să îmi precizați care au fost 

proiectele finanțate de autoritățile centrale: Guvern, Ministerul Culturii, alte autorități publice, care au fost înglobate în 
programul Centenar în perioada ianuarie-iunie 2018. Totodată vă rog să îmi comunicați care este calendarul de evenimente 
dedicate Centenarului Marii Uniri pentru lunile iulie-decembrie. 

De asemenea, ținând cont că Iașul a fost capitală de război și a avut un rol semnificativ în perioada Primului Război 
Mondial și ulterior în realizarea Marii Uniri, vă rog să îmi precizați care sunt proiectele dedicate aniversării Centenarului 
derulate în Județul Iași, precum și în celelalte județe din Moldova: Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Vrancea, Galați. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Clarificări privind stadiul epidemiei de rujeolă în rândul copiilor 
Stimată doamnă ministru,  
Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în România, de la 

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

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

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Nivelul încasărilor din taxele pe carburant 
Stimate domnule ministru,   
În 30 august 2017, Guvernul a aprobat Ordonanţa de modificare a Codului Fiscal şi majorarea accizelor pentru benzină 

şi motorină gradual, în două etape: cu 0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie 2017, şi cu încă 0,16 lei/litru, începând cu 1 
octombrie 2017, niveluri valabile până în anul 2022, inclusiv.  

Vă rog să îmi puneți la dispoziție nivelul încasărilor la bugetul de stat din supraacciza la carburant atât în perioada 
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septembrie 2017-iunie 2018, cât și comparativ, trimestrial cu anii 2017 și 2016. 
Totodată, având în vedere protestele marilor transportatori și faptul că populația din județele de pe granița cu 

Republica Moldova și Ucraina preferă să alimenteze din afara României, vă rog să îmi comunicați dacă aveți în vedere 
reducerea acestor accize. Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc,           Deputat 
Costel Alexe 

*** 
 

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

Precizări privind implementarea unui nou timbru de mediu 
 

Stimată doamnă ministru,   
În răspunsul nr.1196, din 23.03.2018, mi-ați comunicat că există un grup de lucru care reunește reprezentanți ai 

Ministerului Mediului, Economiei, Finanțelor Publice și ai industriei auto din România, grup ce are drept scop identificarea 
unei alternative legislative la timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Având în vedere că au trecut deja câteva luni de când a fost lansat în spațiul public și incertitudinea privind noul 
timbru de mediu are un impact atât în piața auto de mașini noi și second hand, cât și în privința poluării, vă rog să îmi 
comunicați care este stadiul elaborării noului timbru de mediu și când va fi pus în dezbatere publică și implementat. 

De asemenea vă rog să îmi comunicați dacă există la nivelul grupului de lucru o proiecție bugetară privind încasările 
generate de introducerea noului timbru. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Precizări privind inventarierea şi salvarea clădirilor de patrimoniu din Municipiul Iaşi 
 

Stimate domnule ministru,   
Primăria Municipiului Bucureşti va fi beneficiar în parteneriatul cu Ministerul Culturii şi Asociaţia Română pentru 

Cultură, Educaţie şi Normalitate, prin care se doreşte inventarierea clădirilor monument istoric din Bucureşti, protejarea şi 
conservarea clădirilor istorice, precum şi armonizarea legislaţiei în materiei de urbanism. 

Iaşul este un important centru urban, fostă capitală, cu numeroase clădiri monument istoric, cu o valoarea arhitecturală 
şi simbolică incontestabilă şi trebuie avut în vedere că începând din 1990 sute de imobile cu valoare istorică din centrul Iaşului 
sunt distruse de propriii chiriaşi, fără ca autorităţile să oprească acest fenomen. Clădirile şi faţadele din zonele centrale: Cuza 
Vodă, Elena Doamna, Târgu Cucu, Păcurari sunt într-un grad avansat de degradare, fără să existe o soluţie, o strategie pentru 
salvarea lor. 

Doresc să îmi precizaţi dacă aveţi în vedere demararea unui proiect asemănător pentru Municipiul Iaşi şi care este 
poziţia Ministerului Culturii referitor la degradarea imobilelor istorice din zona centrală a Iaşului. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul  Afacerilor Interne 
 

Reactualizarea listei privind autorizarea cluburilor şi localurilor din Iaşi 
Stimată doamnă ministru,   
În răspunsul Nr. 18425 din 28.09.2017, mi-aţi comunicat faptul că „termenul până la care construcţiile şi amenajările 

pot funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu este de 30.06.2017”, asigurându-mă că ulterior acestei date se vor 
efectua controale periodice, cu respectarea cerintelor legale, nu numai în vederea aplicării de sancțiuni, ci și pentru îndrumarea 
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și sprijinirea operatorilor economici. 
Vă rog să îmi puneţi la dispoziţie următoarele informaţii reactualizate: 
1. Câte controale s-au efectuat de către autorităţile abilitate în perioada septembrie 2017-iunie 2018 pentru a verifica 

dacă aceşti agenţi economici au intrat în legalitate şi respectă măsurile privind siguranţa cetăţenilor? Ce sancţiuni s-au dat în 
această perioadă? 

De asemenea vă rog să îmi comunicaţi lista localurilor şi cluburilor, terenurilor de sport acoperite, piscinelor acoperite, 
cluburilor de spa și fitness, de pe raza Municipiului Iaşi care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu la data de 15 iunie 
2018.  Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc,             Deputat 
Costel Alexe 

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

 

Statistica accidentelor rutiere cauzate de autovehicule cu volanul pe partea dreaptă 
 

Stimată doamnă ministru,   
În ultimii ani tot mai mulți cetățeni înmatriculează în România, sau conduc mașini cu volanul pe partea dreapta. 

Totodată, atât presa, cât și cetățenii au semnalat faptul că a crescut numărul accidentelor cauzate de soferi ce conduc 
autotuvehicule cu volanul pe dreapta. 

Având în vedere cele semnalate mai sus doresc să îmi comunicați dacă la nivelul Ministerului de Interne există o 
situație privind numărul accidentelor rutiere din ultimii 5 ani cauzate de soferi ce conduc autovehicule cu volanul pe partea 
dreaptă sau în care au fost implicate acestea.   

Care este poziția Ministerului de Interne în această speță? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc,             Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

Adresată doamnei Lia Olguța Vasilescu,  ministrul Muncii și Justiției Sociale 
   domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Acordarea sporului pentru condiții de muncă 
 

Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor 
de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de 
acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Cultură”, publicată în Monitorul Oficial nr. 
451/30.05.2018. 

Menționez că așa cum prevede HG nr. 360/2018 la art. 2, acordarea sporului pentru condiții de muncă, în limitele 
prevăzute în anexă, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea articolului 25 din Legea – cadru privind 
salarizarea plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în sumele 
prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. 

Vă rog să îmi precizați dacă data acordării sporului pentru condiții de muncă ar fi data intrării în vigoare a 
Regulamentului – cadru așa cum prevede legea nr. 153/2017, adică 01.01.2018 sau o altă dată ulterioară pe care mi-o veți 
indica, deoarece actul normativ nu prevede expres această dată de aplicare așa cum se prevede în celelalte Regulamente – 
cadru elaborate de ministerele coordonatoare ale celor șase domenii de activitate bugetară. Solicit răspuns în scris. 

Cu stimă,           Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
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Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

 

Facilități fiscale pentru medici 
Stimate domnule ministru, 

Este cunoscut faptul că în România, în ultimii 10 ani s-au investit constant sume din ce în ce mai mari în sistemul de 
sănătate, încercându-se diverse forme de reformare  a acestuia.  

Una dintre măsurile ce au vizat această reformă,  o reprezintă creșterea salariilor personalului medical din sistemul 
bugetar,  măsură necesară și oportună. De aceste majorări salariale  nu a beneficiat însă și personalul medical din Asistența 
Medicală Primară, personal care asigură peste 80% din serviciile medicale din sistem și reprezintă segmentul din sănătate cel 
mai aproape de cetățean (gatekeeper). 

Având în vedere faptul că în Programul de Guvernare al PSD era prevăzută ca facilitate fiscală pentru medici măsura 
0% impozit pe veniturile medicilor, doresc să vă întreb dacă aveți în vedere ca măsură de relaxare fiscală această posibilitate 
de neimpozitare a veniturilor medicilor de familie.  

De asemenea, doresc să îmi comunicați dacă aveți în vedere posibilitatea acordării unor credite avantajoase de tipul 
„primul praxis” sau „dotarea cabinetului”, ceea ce ar încuraja tinerii să se specializeze în medicina de familie, iar aceștia ar 
pute fi astfel motivați să practice această meserie și în mediul rural,  în condițiile în care 42,8% din populația României 
locuiește în rural.  

În ce măsură considerați că un procent important din taxa pe viciu ar putea fi folosit pentru programe de prevenție 
derulate prin medicii de familie? Această taxă există din anul 2006, însă fondurile colectate nu mai sunt folosite în scopul 
pentru care au fost destinate.      

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Antoneta Ioniță 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
    domnului Narcis Neaga, directorului general C.N.A.I.R. 
 

Solicitare de informații privind structura de conducere a C.N.A.I.R.  
și calificarea personalului de specialitate 

Domnule ministru,  
Toate eșecurile înregistrate de România în planul realizării proiectelor de infrastructură sunt generate de slabul 

management de care a dat dovadă, cel puțin în ultimii ani, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 
Licitații insuficient pregătite, proiecte tehnice de slabă calitate, cereri de finanțare cu multe probleme, lipsă de strategie și 
planificare, contestații peste contestații admise în instanțele de judecată reprezintă numai câteva dintre aspectele care pot 
caracteriza C.N.A.I.R., deși obiectivul principal al reorganizării C.N.A.D.N.R a fost tocmai creșterea performanțelor instituției. 

Domnule ministru. Dacă veți accesa pagina electronică a C.N.A.I.R., vă va fi imposibil să nu remarcați faptul că 
structura de conducere a C.N.A.I.R. cuprinde, pe lângă poziția de director general pe care o ocupă domnul Narcis-Ștefan 
Neaga, încă 28 de directori și 2 consilieri ai directorului general. Nu cred că mai există la nivel internațional o instituție cu 
performanțe zero care să fie populată cu zeci de directori, plătiți consistent din fondurile publice. Și, de parcă acest aspect nu ar 
fi îndeajuns, asociațiile specializate din zona de interes a infrastructurii din România spun că C.N.A.I.R. a intrat într-un proces 
puternic de deprofesionalizare, între miile de angajați ai companiei existând tot mai puțini specialiști de profil: ingineri 
constructori, arhitecți, tehnicieni.  

Față de situația expusă mai sus și luând în considerare faptul că C.N.A.I.R. este pe cale să eșueze în accesare 
miliardelor de euro din fondurile europene disponibile în cadrul de programare 2014-2020, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele clarificări: 

- Care este numărul total al funcțiilor de conducere care există astăzi la nivelul C.N.A.I.R., precum și  
salariul mediu plătit în luna mai 2018, pentru funcțiile de director-general, director-general adjunct, director, director-adjunct 
și directori de regionale? 
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- Solicit o situație cu bonusurile de performanță/prime/alte beneficii financiare acordate angajaților  
cu funcții de conducere din cadrul C.N.A.I.R. în perioada 1 ianuarie 2017 – 1 iunie 2018. 

- Solicit o situație detaliată cu privire la numărul total de angajați ai C.N.A.I.R., precum și salariul  
mediu plătit în luna mai 2018 pentru funcțiile de execuție. 

- Solicit o situație detaliată cu privire la pregătirea profesională a angajaților C.N.A.I.R., încadrați în  
funcțiile de execuție, care să reflecte: studii de specialitate (specializările absolvite – licență/masterat) și experiență 
profesională de specialitate (numărul de ani de experiență în domeniul construcțiilor civile). 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Adresată domnului Valentin POPA, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Măsuri pentru creșterea numărului de tineri înscrişi într-o formă de educație și pregătire 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit Eurostat, în Uniunea Europeană trăiesc peste 38 de milioane de persoane cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 ani. 

În anul 2017, o mare parte dintre acestea au spus că au fost fie la studii, fie în câmpul muncii sau într-o combinație între 
formare și muncă. Totuși, în anul 2017, 14,3% erau din categoria NEET, adică nici în câmpul muncii, nici într-o formă de 
educație și pregătire. 

Printre țările cu ponderi mari ale tinerilor a NEET se regăsește și România, cu un procent de 19,3%. 
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care sunt motivele acestui procent ridicat de tineri care nu se regăsesc nici în câmpul muncii, nici  

într-o  formă de educație și pregătire? 
2. Ce plan de măsuri există, în acest moment, pentru creșterea numărului de tineri care să parcurgă un  

proces de educație și formare? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.          Deputat  

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

 

Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Stadiul în care se află portalul dedicate tinerilor 
 

Stimată doamnă ministru, 
În programul de guvernare al PSD-ALDE, una dintre măsurile de la capitolul Tineret și Sport (măsura 12, pag. 266) 

prevede realizarea unui portal online care să conțină informații pentru tineri, pe categorii de vârstă, cum ar fi oferta 
educațională, locuri de muncă, oferta de formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. În ce stadiu se află acest portal, când și la ce adresă va putea fi accesat? 
2. Ce modalități de promovare, în rândul tinerilor, aveți în vedere pentru acest portal? 
3. Care vor fi costurile pentru realizarea și pentru promovarea portalului? 
4. Prin ce indicatori va fi măsurată eficiența acestui portal? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.          Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată doamnei ministru Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Reducerea timpului de școlarizarea pentru pregătirea unui subofițer 
Stimată doamnă ministru, 
În ultimii ani au avut loc mai multe situații neplăcute în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, atât din cauza 

deficitului de personal cât și din cauza pregătirii acestora.  
Ideea înjumătățiri timpului de școlarizare reprezintă o decizie neînțeleaptă. Scurtarea programului de pregătire a unui 

subofițer, de la 2 ani de zile la 1 an, aduce atingere calității pregătirii. Această perioadă de 1 an de zile este insuficientă pentru 
pregătirea unui subofițer. Soluționarea problemei deficitului de personal ar trebui rezolvată prin alte metode, care să nu 
afecteze calitatea pregătirii. 

Statutul de subofițer este unul important și riscant în același timp, situațiile neprevăzute fiind foarte des întâlnite, astfel 
încât aceștia ar trebui sa fie foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere. 

Din câte se poate observa se pune accentual mai mult pe cantitate și nu pe calitate, ceea ce din punctul meu de vedere 
este o problem foarte gravă. 

Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
1. Credeți că prin această măsură MAI va avea infrastructura umană necesară? 
2. Luați în calcul încadrarea, cu prioritate, în MAI a sportivilor de performanță? (Având în vedere că  

pregătirea lor fizică este cu mult superioară decât a celorlalți, această soluție ar răspunde în mare nevoilor MAI-ului.) 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,          Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

România ocupă al cincilea loc în UE la ponderea tinerilor NEETs 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit datelor Eurostat, în anul 2017, 1 din 5 români cu vârstă cuprinsă între 18-24 de ani nici nu învață, nici nu 

lucrează, lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. 
Procentual, ponderea tinerilor care nu mergeau la școală și nici nu lucrau era mai mare în România decât media 

Uniunii Europene. 
La nivelul Uniunii Europene, România ocupă locul 5 la ponderea tinerilor NEETs (neither in employment nor in 

education and training) în segmentul 18-24 de ani. 
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a crește nivelul de educației în acest segment de vârstă(18-24)? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,          Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Problema plagiatelor 
Stimate domnule ministru, 
În data de 12 iunie a.c., în cadrul ședinței  comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, 

pe ordinea de zi s-a aflat proiectul legislativ privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor 
Ştiinţifice. Prin acest proiect de lege se dorea depistarea lucrărilor de plagiat și sancționarea celor care se folosesc de acest furt 
intelectual. Nu este prima inițiativă de acest fel care ajunge pe ordinea de zi a comisiei de învățământ. La fel ca și celelalte 
inițiative nici acest proiect de lege nu s-a bucurat de susținerea guvernului și nici a majorității parlamentare. 

Sunt convins că astfel de proiecte vor continua să fie prezente în dezbaterile noastre până ce problema plagiatelor nu 
va fi rezolvată.  
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Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
1. Care este soluția propusă de minister pentru rezolvarea problemelor legate de plagiat? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,            Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului 
 

Programul „Rabla pentru electrocasnice” 
 

Stimată doamnă viceprim-ministru, 
Într-o declarație de presă făcută în urmă cu o săptămână ați spus următoarele: ”Acum o săptămână a avut loc o 

întâlnire la Ministerul Mediului cu cei mai mari producători de electrocasnice din România, cu care am purtat discuţii despre 
cum să începem să repornim motoarele pentru marea debarasare şi nu numai, chiar să creăm un program ,,Rabla pentru 
electrocasnice’’ pentru că românul doreşte să scape de ele, dar nu ştie la ora actuală unde să se ducă. …”.  

Vânzările de electrocasnice au înregistrat creșteri succesive în ultimii ani, ceea ce arată dorința românilor de reînnoire 
a aparatelor vechi din case. Înlocuirea electrocasnicelor poate reprezenta o problemă pentru mediu dacă acestea nu sunt 
aruncate la locurile special amenajate.  

Ca urmare, doamna viceprim-ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul proiectul despre care ați vorbit la întâlnirea cu marii producători de  

electrocasnice? 
2. Câte puncte de colectare pentru electrocasnicele vechi sunt în România? 
3. Există o situație cu punctele de colectare pentru electrocasnicele vechi din fiecare oraș? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,           Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

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

România ocupă al cincilea loc în UE la ponderea tinerilor NEETs 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit datelor Eurostat, în anul 2017, 1 din 5 români cu vârstă cuprinsă între 18-24 de ani nici nu învață, nici nu 

lucrează, lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. 
Procentual, ponderea tinerilor care nu mergeau la școală și nici nu lucrau era mai mare în România decât media 

Uniunii Europene. 
La nivelul Uniunii Europene, România ocupă locul 5 la ponderea tinerilor NEETs (neither in employment nor in 

education and training) în segmentul 18-24 de ani. 
Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a integra în câmpul muncii pe tinerii din acest segment de vârstă? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,           Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Protejarea producătorilor autohtoni 
Stimate domnule ministru,  
Problematica pe care o supun atenției dumneavoastră este una cât se poate de complexă și vă rog să o analizați cu 

seriozitatea de care dați dovadă. Sunteți în cunoștință de cauză și informat, nădăjduiesc, la zi, despre faptul că producătorii 
locali sunt în situația de a nu-și putea comercializa fructele și legumele din propria producție din diverse motive mai mult sau 
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mai puțin susținute de realitate. Însă, așa cum stau lucrurile, este clar că cel mai mare inamic al producătorilor autohtoni este 
importul, dincolo de preț, cantitate, distanță sau tehnologie. 

Nu voi da nici exemplul Bulgariei și nici exemplul Poloniei în ceea ce privește o soluție în acest sens,  ci voi veni cu 
rugămintea de a ne prezenta câteva date statistice care stau la baza situației de fapt, după cum urmează: 

- Care este producția anuală de legume proaspete – roșie, ardei, castravete, cartof, morcov, varză – și  
fructe proaspete – măr, pară, struguri, pepene, caisă, piersică, căpșuni, cireșe – a României? 

- Care este diferența între necesarul pentru populație și producția proprie? 
Vă rog, de asemenea,  să aveți amabilitatea de a ne pune la dispoziție orice date statistice și informații pe care le 

dețineți cu privire la producția autohtonă a legumelor și fructelor proaspete versus importul acestora, cât mai actualizate, în 
cifre și procente, pe zone și județe, în vederea unei informări corecte, precum și a identificării unor soluții în viitorul apropiat. 

Totodată, având în vedere în primul rând interesul pentru sprijinirea producătorilor români, dar și situația actuală a 
acestora care își comercializează produsele contra unor prețuri derizorii, care nu pot conduce la dezvoltarea acestora, vă rog, 
domnule ministru, să ne comunicați dacă aveți în vedere evaluarea importurilor, intensificarea controlului la frontieră și care 
sunt acțiunile derulate sau aflate pe agenda ministerului pentru protejarea producătorilor autohtoni. 

Solicit răspuns scris. Cu deosebită consideraţie, 
Deputat 

Robert  – Aurel  Boroianu 
*** 

 
 Interpelări 

 
 
Adresată: domnului Ministru Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
De către: Pavel Popescu, deputat  
Obiectul interpelării: Strategia investițională-activitatea principală a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile proiectului care înfiinţează Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), adoptat în 

Parlament, precum și faptul că activitatea principală a FSDI este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, 
pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor, 

Vă rog să precizați următoarele: 
1. Care este strategia investiţională a FSDI ce urmează a fi aprobată de către Guvern? 
2. Dacă așa cum este menționat în proiect, strategia investițională este corelată cu un set de indicatori  

de performanţă, pe termen mediu şi lung care vizează, fară a se limita, următoarele: a) dezvoltarea infrastructurii în România; 
b) crearea de locuri de muncă; c) stimularea inovaţiei şi a noilor tehnologii; d) creşterea capitalului uman pe termen lung; e) 
creşterea competitivităţii economiei româneşti, precizați pentru fiecare obiectiv menționat mai sus: indicatorii de context, 
indicatorii de input, indicatorii de proces, indicatorii de output, care vor da măsura performanței strategiei investiționale? 

3. Cum va fi gestionată problema inființării Fondului Suveran  pe un deficit bugetar? 
4. Cum puteți justifica faptul că ultimele 33 de companii profitabile ale statului vor obține o pierdere  

semnificativă? 
Solicit răspunsul oral și în scris. 
Cu deosebită stimă,  

*** 
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Adresată: domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
De către: Pavel Popescu, deputat  
Obiectul interpelării: Strategia 2018-2020 

 
Stimate domnule ministru, 
Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului în Timiș (APDT) a început, de la finalul anului trecut, să 

lucreze la strategia turistică a județului Timiș. Strategia este pentru perioada 2018-2028 și va cuprinde toate informațiile în 
ceea ce privește dezvoltarea turismul și domeniilor pentru a atrage turiști în Timiș. Sunt multe domenii unde Timișul mai are 
de lucru, de la dezvoltarea turismului balnear până la dezvoltarea infrastructurii. Strategia este finanțată de Consiliul Județean 
Timiș și va fi finalizată în luna octombrie a acestui an. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere că orașul Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, fiind deja un  

punct de atracție turistică, considerați să învestiți în dezvoltarea turismului și la nivel județean? 
2. Ce investiții majore pentru dezvoltarea turismului inteționați să faceți în județul Timiș în viitorul  

apropiat? 
Solicit răspunsul în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,  

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România 
 

 
 
 Declarație politică 

Prezumţia de nevinovăţie 
 
Suntem ţintele unor critici vehemente venite din mai multe direcţii: opoziţie, Uniunea  

Europeană. Şi totuşi trebuie să avem şi propriile noastre opinii … şi asta nu ca urmare a poziţiei pe care o ocupăm în băncile 
Parlamentului, ci aşa cum se cuvine, cu responsabilitatea unui cetăţean european şi al unui om politic. 
 Cunoşteam faptul că prevederile Directivei 343/2016 privind prezumţia de nevinovăţie trebuia transpusă până la data 
de 1 aprilie 2018 în legislaţia internă. Am discutat despre această necesitate, chiar grupul UDMR a avut la momentul apariţiei 
acesteia o propunere legislativă în acest sens , însă nu s-a întâmplat nimic.  
 Este îmbucurător faptul că, deşi după expirarea termenului prevăzut în acest sens, prevederea legală internă a fost 
adoptată, chiar dacă în cuprinsul modificărilor adus Codului de procedură penală, care la fel ca şi Directiva, aşteptau de o 
vreme să fie dezbătute, pentru simplul motiv, că de ani de zile, în ciuda faptului că Instanţa Constituţională, s-a pronunţat de 
numeroase ori, cu privire la neconstituţionalitatea unor prevederi din cuprinsul Codului de procedură penală, acestea nu au mai 
fost modificate, ca urmare născându-se, în unele speţe,  sentinţe penale nu tocmai în ordine. 
 După lungi dezbateri, în ciuda criticilor primite, aceste modificări la Codul de procedură penală asigură o mai mare 
transparenţă şi o garanţie în plus, la un proces echitabil şi corect. 
 Iar votul de luni, referitor la aceste modificări, ne-a arătat cine suntem de fapt cu adevărat: o profundă dezamăgire 
relativ la o parte ai reprezentanţilor din Parlamentul României, care nu de mult au ocupat chiar funcţii înalte, şi care au înţeles 
să facă opoziţie prin ridicarea degetului din mijloc în Plen.  
 Despre ce este bine, nu se discută, nu se aminteşte, faptul că am făcut ceea ce de ani de zile nu s-a făcut în Parlament, 
am adus modificări de la prevederile declarate neconstituţionale, am transpus prevederile unei Directive Europene,  am 
dezbătut şi după algoritmul politic actual, au trecut sau nu anumite propuneri.  
 Iar sentimentul de dezamăgire rămâne: nu mă aşteptam, ca la acest nivel, unii dintre noi să aibă un comportament de 
stradă …  

Deputat 
Izabella Agnes Ambrus 

 
*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Modul de înregistrare în contabilitatea persoanelor juridice  
fără scop patrimonial a veniturilor pentru serviciile sociale prestate 

 
Mai multe organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale mi-au semnalat problema înregistrării în 

contabilitate a contravalorii serviciilor sociale furnizate în contextul accesării finanțării publice – în conformitate cu Legea nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 
administrează unități de asistență socială, respectiv cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

Potrivit celor afirmate de reprezentanții acestor organizații, planul general de conturi cuprins în anexa nr. 1 a Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 este generator de confuzii în privința modului de înregistrare a veniturilor 
(echivalentul facturilor emise) reprezentând contravaloarea serviciilor sociale furnizate în cadrul proiectelor cu finanțare de la 
diverse bugete (al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al județului sau al localității), așadar sume încasate ca urmare a 
desfășurării activității pentru care au fost înființate ca entități fără scop patrimonial. Astfel, veniturile din serviciile prestate 
(contul 704) sunt cuprinse la Cifra de afaceri netă, doar că aceste servicii nu au caracter economic. Veniturile rezultate din 
activitățile fără scop patrimonial sunt doar cele financiare în planul de conturi, așadar nu acoperă activitatea de prestare de 
servicii sociale fără caracter comercial. 

La rugămintea acestor organizații care prestează servicii sociale în interesul comunităților și persoanelor dezavantajate, 
care din grija de a nu greși și de a evita orice potențiale divergențe cu auditorii publici externi ai Curții de Conturi caută 
răspunsuri, 

Vă rog să îmi precizați care este modalitatea de înregistrare în contabilitatea organizațiilor nonprofit a facturilor 
reprezentând contravaloarea serviciilor sociale furnizate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice, 
astfel încât să nu existe echivoc în privința naturii fără scop patrimonial a veniturilor aferente acestor activități. 

Dacă la nivelul ministerului se constată o reglementare insuficientă, când veți emite precizările, clarificările necesare? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
István Erdei-Dolóczki  

*** 
Adresată domnului Lucian Șova,  ministrul Transporturilor 

 
Situația variantei ocolitoare Săcueni, județul Bihor 

 
Stimate domnule ministru, revin la întrebările adresate Ministerului Transporturilor din data de 24.06. 2015, 

12.10.2016, 26.10.2017, respectiv 7.03.2018 cu referire la contractul de execuție a variantei ocolitoare a localității Săcueni, 
Județul Bihor. 

Conform răspunsului primit din partea instituției conduse de D-voastră din data de 7.07.2015, contractul de execuție a 
variantei de ocolire a localității Săcueni, județul Bihor, a fost reziliat, stadiul fizic al lucrărilor la data rezilierii, conform 
datelor oferite de Minister fiind de 53.01%. Totodată, se arată că finanțarea noului contract de execuție a lucrării va fi asigurată 
din fonduri europene nerambursabile, care vor fi alocate după data de 31.12.2015, din cadrul Programului Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Din răspunsul primit în data de 16.11.2016 reiese că aplicația pentru obținerea 
finanțării nerambursabile pentru faza a doua a lucrărilor - rest de executat în urma rezilierii contractului inițial, este în curs de 
elaborare la nivelul C.N.A.I.R. S.A., în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului POIM. Potrivit informațiilor oferite 
de C.N.A.I.R. S.A., aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanțare în cadrul POIM 2014-2020 este estimată pentru 
trimestrul II al anului 2017.   

Din răspunsul primit în data de 16.11.2017 aflăm că implementarea acestui proiect a suferit câteva modificări de 
natură a întârzia demararea lucrărilor şi că lansarea licitației publice urmează să fie lansată până la sfârșitul anului 2017, iar 
semnarea contractului în trimestrul I al anului 2018, termenul de execuție fiind de 12 luni. 
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Din răspunsul primit în data de 30.03.2018 se precizează că proiectul tehnic a primit toate avizele necesare, și astfel, 
C.N.A.I.R. S.A. estimează, din nou, că procedura de achiziție publică va fi lansată până la sfârșitul trimestrului I al anului 
2018, iar semnarea contractului va fi făcută în cursul acestui an, termenul de execuție fiind de 12 luni. 

Întrebări:  
Domnule ministru,  
- Ținând cont de faptul că sfârșitul semestrului I al anului se apropie cu pași repezi, în ce stadiu se  

află în prezent procedura de achiziție publică?  
- Când se vor demara efectiv lucrările pentru finalizarea variantei ocolitoare Săcueni, lucrări  

începute încă din anul 2011? 
Atașez prezentei:  
• întrebarea adresată Ministerului Transporturilor din data de 24.06.2015, 
• răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 7.07.2015, 
• întrebarea adresată Ministerului Transporturilor din data de 12.10.2016, 
• răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 16.11.2016, 
• întrebarea adresată Ministerului Transporturilor din data de 26.10.2017, 
• răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 16.11.2017, 
• întrebarea adresată Ministerului Transporturilor din data de 3.03.2018, 
• răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor din data de 30.03.2018. 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Ödön Szabo 

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

Punerea în aplicare a Programului pentru școli al Uniunii Europene 
 
Stimate domnule ministru, 
Doresc să aduc în atenție dvs. că în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (4) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli a Uniunii Europene, modificată și completată prin Legea nr. 55/2018 pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017, consiliilor locale li s-a acordat competența organizării și derulării procedurilor 
de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului, prin colaborare cu consiliile județene, respectiv 
prin împărțirea responsabilităților înainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Întrucât în județul Satu Mare sunt mai multe consilii locale care și-au manifestat interesul în derularea procedurilor sus 
menționate, au fost ridicate următoarele probleme: lipsa normelor de aplicare care ar trebui să definească în concret 
competențele și atribuțiile în organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor 
aferente Programului, de asemenea încă nu s-a aprobat bugetul alocat pentru anul școlar 2018-2019, nu este precizat modul de 
alocare a sumelor în cazul în care consilii locale vor prelua derularea Programului pentru școli al României, respectiv s-a 
semnalat că legislația incidentă Programului nu este corelată cu Ghidul solicitantului întocmit de APIA în privința procedurii 
de urmat în cazul în care una sau mai multe primării ar prelua derularea Programului. 

Având în vedere că inițiativa hotărârii de Guvern privind punerea în aplicare a Programul pentru școli a Uniunii 
Europene aparține Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Vă adresez următoarele întrebări: 

1. Când preconizați ca hotărârea de Guvern în cauză să fie aprobată? 
2. Dacă Programul pentru școli a Uniunii Europene va putea fi operat începând din anul școlar 2018-2019, 

având în vedere obstacolele enumerate mai sus? 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Lóránd-Bálint Magyar 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 Declarații politice 

Acvacultura o necesitate 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În cadrul dezbaterilor „Oceanul, sursă inepuizabilă de hrana?”, ce au avut loc la Paris, a fost abordată și problema 

acvaculturii. După datele disponibile, producția anuală de pește obținută prin acvacultură nu este semnificativă, față de 7578 
milioane tone pește prins anual. „Este momentul ca omul să treacă de la stadiul „culesului și vânătorii”, depășite pe pământ de 
5000 de ani, la stadiul «culturii». Astfel e pe cale să se nască și să crească «acvacultura». Se prevede că acvacultura va 
constitui în viitor una din principalele industrii alimentare”. 

Una dintre problemele deosebite cu care se confruntă Uniunea Europeană este acvacultura. Se importă 60% din peștele 
aflat pe piață, 32% provine din pescuit și doar 8% din acvacultură. 

Un studiu realizat de experții europeni, arată că trebuie să avem mai puțin pește din pescuit și mai mult din 
acvacultură. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune un fond mai 
simplu și mai flexibil în valoare de 6,14 miliarde euro pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului și a 
economiei maritime. Noul Fond European pentru Pescuit si Afaceri Maritime va continua să ajute sectorul european al 
pescuitului să adopte practici de pescuit mai durabile, punând accentul pe sprijinirea micilor pescari. 

El va contribui, de asemenea, la valorificarea potențialului unei economii albastre durabile, în scopul asigurării unui 
viitor mai prosper pentru comunitățile costiere. Acest fond va contribui pentru prima dată la consolidarea guvernantei 
internaționale a oceanelor pentru ca mările și oceanele să devină mai sigure, mai curate, mai securizate și să fie gestionate într-
un mod mai sustenabil.  

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Sănătatea și buna gestionare a 
oceanelor reprezintă o condiție prealabilă pentru investițiile pe termen lung și crearea de locuri de muncă în sectorul 
pescuitului și în economia albastră în general. Ca actor mondial în domeniul oceanelor si al cincilea mare producător de 
pește și fructe de mare din lume, Uniunea Europeana este direct responsabilă de protejarea, conservarea și utilizarea 
sustenabilă a oceanelor și a resurselor lor. Fondul va permite statelor membre și Comisiei să iși onoreze această 
responsabilitate și să investească în pescuitul sustenabil, în securitatea alimentară, într-o economie maritimă prosperă și în 
mări și oceane sănătoase și productive.” 

Pescuitul constituie o sursă vitală de subzistență pentru multe dintre comunitațile costiere din UE și reprezintă un 
element important al patrimoniului lor cultural. Împreuna cu acvacultura, acesta contribuie, de asemenea, la securitatea 
alimentară și la alimentație.  

De la reforma politicii comune în domeniul pescuitului din 2014, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește refacerea 
stocurilor de pește și creșterea rentabilității industriei pescuitului din UE.  

Sper că și România, în următorii ani, va pune accent pe dezvoltarea acvaculturii, prin acordarea de fonduri necesare în 
acest sens. 

Vă mulțumesc!   
Deputat 

Ică Florică Calotă 
*** 
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"Ziua Mondială a Refugiaţilor" 

Ziua de 20 iunie este marcată în toată lumea ca "Ziua Mondială a Refugiaţilor",  la iniţiativa ONU, începând din anul 
2001. În acel an, ziua a coincis cu sărbătorirea a 50 de ani de la semnarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.  

Numărul impresionant de migranţi, care a atins punctul culminant în anul 2015, pune presiune pe toate ţările Uniunii 
Europene, inclusiv pe România. Chestiunea cea mai importantă pentru o gestionare eficientă a fenomenului o constituie 
resursa financiară, ceea ce a determinat o mai strânsă colaborare între UE şi statele din care provin migrantii, precum şi cu 
ţările de tranzit, încheindu-se acorduri de colaborare cu Turcia şi Africa, ceea ce presupune fonduri europene consistente 
pentru eliminarea cauzelor migraţiei, dar şi pentru crearea de centre pentru refugiaţi în ţările de origine sau de tranzit. 

România se află printre ţările care au votat împotriva impunerii cotelor de refugiaţi, argumentând că nu poate 
administra numărul propus de Comisie, ceea ce pare să fie o atitudine realistă. Autorităţile de la Bucureşti au explicat că, în 
schimb, România contribuie la atenuarea crizei refugiaţilor şi migranţilor prin implicarea în securizarea graniţelor Uniunii, în 
special prin participarea consistentă în operaţiunile Frontex, destinate căutării şi salvării. Ca să susţină  Agenda pentru 
Migraţie, Uniunea a alocat fonduri suplimentare pentru operaţiunile FRONTEX, pentru relocarea legală şi în siguranţă a 
imigranţilor în Europa.   

La fel de adevărat este şi faptul că România are o altfel de problemă cu fenomenul emigrării, situându-se pe locul al 
doilea, după Siria, ca număr de persoane care au părăsit ţara pentru a munci în ţările occidentale, unde nivelul de salarizare este 
net superior. Această situaţie a creat un grav deficit pe piaţa muncii de la noi. În privinţa asimilării migranţilor, ar trebui să 
vedem şi partea plină a paharului, Comisia argumentând că Europa îmbătrâneşte tot mai mult din punct de vedere demografic.         

Anul 2015 a marcat apogeul fuxului migrator. Au fost dislocate în acest an 12,4 milioane de persoane, 54% dintre 
refugiați provenind din doar trei țări: Siria, Afganistan și Somalia, iar jumătate dintre acești oameni au vârste sub 18 ani. 

Există, însă, o problemă conexă: Comisariatul ONU pentru Refugiați arată că s-a înregistrat cel mai mare flux migrator 
începând de la Al Doilea Război Mondial și că aceasta a dus la ascensiunea grupărilor de extremă dreapta și la aplicarea unor 
politici anti-imigrație. ”Cei care fac invers, care ațâță opinia publică împotriva refugiaților și migranţilor, sunt responsabili de 
crearea unui climat de xenofobie, care a devenit îngrijorător în Europa de azi”.  

Ţara noastră are obligaţia, ca orice stat care primeşte refugiaţi, să le ofere protecţie împotriva returnării în ţara de 
origine, acces efectiv şi neîngrădit la procedura de azil, precum şi o serie de măsuri de asistenţă (socială, materială, medicală). 
România consemnează în trecutul său momente când a oferit adăpost unor populaţii străine, care emigrau din cauza 
persecuţiilor politice, rasiste, religioase, sau care se refugiau din calea războiului. Românii, la rândul lor, s-au bucurat de 
ospitalitatea altor ţări, atunci când fugeau din ţară din cauza regimului despotic de inspiraţie bolşevică. Nu putem uita, nici 
măcar pentru o clipă, că refugiaţii n-au nicio vină pentru situaţia în care au ajuns şi că suntem datori, ca oameni, locuitori ai 
planetei comune, să le acordăm şansa la care au dreptul. Aşadar, motivele umanitare sunt cele de natură a ne determina să 
privim cu atentă cumpănire la problema migraţiei, care nu poate fi disociată de drepturile omului şi care, în ultimii ani, a 
căpătat dimensiuni globale. 

Deputat 
Mihai Niţă 

*** 
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 Întrebare 

 
Adresată: doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 

Revine criza vaccinurilor 

Stimată doamnă ministru, 
Numeroşi medici de familie reclamă faptul că nu au doze suficiente pentru vaccinarea copiilor, vaccinurile 

antirujeolic, în acest moment, stocurile fiind mici și insuficiente la nivelul țării.  
Părinții nou-născuților sunt trimiși în această perioadă să facă rost singuri de vaccinul împotriva hepatitei B, care în 

mod normal ar trebui să fie administrat nou-născuților în maternitate, la scurt timp după naștere, și este inclus în programul 
național de imunizări.                                  

De exemplu, în Cluj, vaccinul împotriva hepatitei B, sau vaccinul DTPA, antidiftero-tetanic, nu se mai găsesc în 
depozitele Direcției de Sănătate Publică din Cluj. 

În ceea ce privește vaccinul ROR, reamintim că România este țara europeană cu cea mai gravă epidemie de rujeolă (55 
de decese și peste 12.000 de cazuri înregistrate de la debutul epidemiei) și cu cea mai scăzută rată a vaccinării cu ROR, în timp 
ce jumătate din direcţiile de sănătate publică din ţară au anunţat că nu mai au nicio doză de ROR, ser care îi protejează pe copii 
de rujeolă, oreion şi rubeolă. 

În fiecare an sunt 180.000-200.000 de nou-născuți și, atunci, previziunea pentru comanda vaccinală ar trebui să se facă 
pe cel puțin 3-5 ani pentru a nu exista discontinuitate.  

În acest context, vă rog să-mi comunicaţi care sunt dificultăţile cu care se confruntă Ministerul pe care îl conduceţi în 
vederea soluţionării acestei crize. Solicit răspuns scris.           

Cu deosebită considerație,  
Deputat 

Ștefan-Alexandru Băișanu 
*** 

 




