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

(săptămâna 17 – 21 decembrie 2018) 
 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 17 decembrie 
 

Moțiunea de cenzură inițiată de 163 de deputați și senatori aparținând Grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP, 
precum și senatori și deputați neafiliați, a fost prezentată în plenul Parlamentului luni, 17 decembrie. Moțiunea de cenzură va 
fi dezbătută și votată în ședința plenară de joi, 20 decembrie, cu începere de la ora 10.00. 

În aceeași zi au fost adoptate următoarele acte normative: 
1. Raportul comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere și proiectul de Hotărâre referitor la scrisoarea 

preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forţelor Armatei României şi 
Ministerului Afacerilor Interne la misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2019 şi extinderea ariei de 
dislocare a forţelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh  
- 230 voturi pentru, 2 abțineri); 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind 
constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor 
parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019  - 260 
vopturi pentru; 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea 
componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei – 262 voturi pentru, 1 abținere; 

4. Raportul comun al Comisiei economice a Senatului și al Comisiei pentru tehnologia informației a Camedrei 
Deputaților referitor la Proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2019 – 184 voturi pentru, 91 împotrivă, 1 abținere; 

5. Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 
1989 a fost retrimis lComisiilor juridice ale celor două Camere, pentru două săptămâni, ân vederea redactării unui 
raport suplimentar – 257 voturi pentru, 2 împotrivă, 11 abțineri. 

Cele două Camere ale Parlamentului l-au nominalizat în funcția de vicepreședinte membru executiv al sectorului 
instrumentelor investițiilor financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe domnul Gabriel Grădinescu, 
prin vot secret cu buletine (197 voturi pentru, 74 împotrivă), pe durata rămasă a mandatului început în data de 14 noiembrie 
2018, iar în funcția de membru neexecutiv a fost nominalizat domnul Ioan Gheorghe Țara (199 voturi pentru, 72 împotrivă). 

Deputații și senatorii  au ales-o pe doamna Penelopa Alina Jipa (253 voturi pentru, 19 împotrivă) în funcția de membru 
supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. 

Domnul deputat Radu Adrian Paul (Grupul parlamentar al PSD) și domnul senator Nicu Fălcoi (Grupul parlamentar al 
USR) au rememorat, în două alocuțiuni, evenimentele din Decembrie 1989 de la Timișoara care au marcat începutul 
Revoluției române. 

 
*** 
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Ședința Camerei Deputaților de marți, 18 decembrie 
 

Camera Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 18 decembrie, următoarele proiecte de lege și propuneri legislative: 
1. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 725/2018) - lege organică; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PL-x 

319/2018) - lege organică; 
3. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 748/2018) - lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscal (PL-x 354/2018) - lege organică; 
5. Propunerea legislativă "Legea zootehniei" (Pl-x 581/2014) - lege organică; 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 
560/2018) - lege ordinară; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 427/2018) - lege 
organică; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea 
cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 (PL-x 644/2018) - lege ordinară ; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 249/2014) - lege 
ordinară; 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan" (PL-x 127/2014) - lege 
ordinară. 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării unor rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 285/2018) - lege ordinară; 
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea lit.a) a art.24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (PL-x 521/2018) - lege organică; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din 
regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană (PL-x 454/2018) - lege 
ordinară. 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 19 decembrie 
 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 19 decembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 748/2018) - lege ordinară – 191 voturi 

pentru, 15 împotrivă, 4 abțineri; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea 

cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 (PL-x 644/2018) - lege ordinară – 202 voturi pentru, 5 
abțineri; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 
249/2014) - lege ordinară – 205 voturi pentru, 2 abțineri; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 
560/2018) - lege ordinară – 184 voturi pentru, 5 împotrivă, 21 abțineri; 
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5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar (PL-x 84/2018) - lege ordinară – 187 voturi pentru, 31 împotrivă, 3 abțineri; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori (PL-x 85/2018) - lege ordinară – 188 voturi pentru, 34 împotrivă, 4 abțineri; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing 
şi societăţile de leasing precum şi pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PL-x 164/2018) - lege ordinară – 190 voturi pentru, 36 împotrivă, 
7 abțineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020 (PL-x 587/2018) - lege ordinară – 203 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 285/2018) - lege ordinară – 198 
voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri; 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan" (PL-x 127/2014) - lege 
ordinară – 194 voturi pentru, 14 împotrivă, 5 abțineri, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru administrație 
publică și a Comisiei pentru agricultură; 

11. Propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în 
sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 649/2018) - lege ordinară – 205 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri, cu raport de 
respingere din partea Comisiei juridice și a Comisiei pentru administrație publică; 

12. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 725/2018) - lege organică – 193 voturi pentru, 1 împotrivă, 
14 abțineri; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscal (PL-x 354/2018) - lege organică – 188 voturi pentru, 38 împotrivă, 3 abțineri; 

14. Propunerea legislativă "Legea zootehniei" (Pl-x 581/2014) - lege organică – 189 voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri; 
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 427/2018) - lege 

organică – 218 voturi pentru, 10 abțineri; 
16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 

521/2018) - lege organică – 183 voturi pentru, 22 împotrivă, 6 abțineri; 
17. Legea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/20017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.682 din 06.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1050 din 
11.12.2018 (Pl-x 597/2017/2018) - lege organică – 179 voturi pentru, 2 împotrivă, 13 abțineri; 

18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni (PL-x 695/2018) - lege organică – 204 voturi pentru, 23 abțineri, 

19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 693/2018) - lege 
organică – 228 voturi pentru, 1 abținere. 

 
*** 
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Ședința Camerei Deputaților de joi, 20 decembrie 
 
Moțiunea de cenzură intitulată “Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă rușinea României!”, inițiată de 163 de deputați și 

senatori aparținând Grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP, precum și senatori și deputați neafiliați, a fost respinsă 
(161 voturi pentru și 3 împotrivă), prin vot secret cu bile, în urma dezbaterilor din plenul Parlamentului de joi, 20 decembrie. 
Pentru a fi adoptată ar fi fost necesare 233 de voturi favorabile. 

Documentul a fost prezentat luni, 17 decembrie, într-o primă lectură, în ședința comună a Camerei Deputaților și 
Senatului. 

La dezbateri au participat: Raluca Turcan și Florin Claudiu Roman, deputați, Florin Cîțu, senator (Grupurile parlamentare 
ale PNL), Ilie Dan Barna și Cătălin Drulă, deputați (Grupul parlamentar al USR), Kelemen Hunor, deputat (Grupul 
parlamentar al UDMR), Andrei Dominic Gerea, deputat (Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac, deputat (Grupul 
parlamentar al PMP), Victor Ponta, deputat neafiliat și Șerban Nicolae, senator (Grupul parlamentar al PSD). 

Parlamentarii aparținând Grupurilor parlamentare ale PSD, ALDE și UDMR – unii prezenți în sală – nu au participat la 
vot. 

 
*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 21 decembrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1516 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 347 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 417

542 

– votate  540 

             din care: - înaintate la Senat      81 

                            - în procedura de promulgare 116 

                            - promulgate** 253 

                            - respinse definitiv 90 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1000 

a) pe ordinea de zi 395 

b) la comisii  579 

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

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

3 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5 

 
      Cele 540 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                  237 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
               122  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         94  proiecte de legi  
                                  303 propuneri legislative 
 

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2018 au fost promulgate 315 legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 

 
(Situaţia cuprinde datele la 21 decembrie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1252 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 905 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 347 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 208

277 

– votate  275   

             din care: - înaintate la Senat      51 

                            - în procedura de promulgare 103 

                            - promulgate*  71 

                            - respinse definitiv 50 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1000 

a) pe ordinea de zi 395 

b) la comisii  579 

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

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

8 

3) Desesizări 2 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 22 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 5 

 
                 ▪ Cele  275 iniţiative legislative votate privesc: 
                                      129 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                    din care: 
                                          65  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                             10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                       54  proiecte de legi  
                                     146 propuneri legislativei legislative 
 
               * În anul 2018 au fost promulgate 315 legi, 71 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală, 
iar 244 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de marţi, 18 şi miercuri, 19 decembrie 2018 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

400 

        din care: - în dezbatere 

 

400 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          17  

19 

            - la Senat 
 

2 

            - la promulgare 
 

15 

            - respinse definitive 
 

2 

  
Retrimise la comisii 
 

2 

 
 
 
        ▪ Cele  19 iniţiative legislative votate privesc: 
                     7 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                                 2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  de Urgenţă ale Guvernului 
                                 2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 
                                 3  proiecte de legi 
                  12 propuneri legislative 
 
 
 
         
 
 

Gis 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
17 – 21 decembrie 2018 

 
 

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

1.  PL-x 725/2018 - Lege privind sistemul public de pensii  
 

2.  PL-x 354/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale 
 

3.  PL-x 285/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 

4.  Pl-x 581/2014 - Legea zootehniei 
 

5.  PL-x 560/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu  
 

6.  PL-x 427/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală  
 

7.  PL-x 748/2018 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

8.  PL-x 84/2018 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale în domeniul bancar  
 

9.  PL-x 85/2018 - Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de 
credit pentru consumatori 
                            

10.  PL-x 164/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile 
de leasing şi societăţile de leasing precum şi pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului     
                    

11.  PL-x 521/2018 – Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcți 
  

12.  PL-x 695/2018 - Lege pentru modificarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a 
locuitorilor Munţilor Apuseni  
 

13.  PL-x 587/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020  
 

14.  PL-x  644/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind 
însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada 
de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 
 

15.  PL-x 249/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. Pl-x 597/2017/2018 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor 
acte normative 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.682 din 06.11.2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1050 din 11.12.2018  
              

2. Pl-x 693/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002  
 
 

 III. Proiecte de lege  pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 649/2018 - Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor 
agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996  
 

2. PL-x 127/2014 - Proiect de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan " 
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   

prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară  
parlamentară a anului 2018 

 
 

 
(situaţie la data de 30 decembrie 2018) 

 
 

În noiembrie  2018, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea 
de-a doua  sesiune ordinară a anului 2018, care  cuprinde 129 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 86 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: 
 

 
7 
 

0 

- 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 
5 

Camera 
Deputaţilor:  

63 0 

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

2 
29 
0 

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

0 
0 
24 
8 

Procedură 
comună: 

 16 

Total: 70 0  
31 

 
 

39 

 86 0 86 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



  ANEXA 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  3300    ddeecceemmbbrriiee    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  
645/2018 

 
L 

596/2018 

Proiect de lege privind aprobarea participării României la 
sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și 
coordonare în caz de dezastre, precum și pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care 
România este parte. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor 
Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de 
dezastre, urmând a fi creată și o rezervă financiară prin 
plata unei contribuții în valoare de 50000 USD, pentru 
anul 2018, pentru asigura participarea membrilor 
naționali la misiunile organizației. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 
06.12.2018 
(692/R/2018) 

2 

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 -  OZ Plen 
JUR și MED 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 
07.12.2018 
(699/R/2018) 

3 

PLx 
503/2018 

 
L 

437/2018 

Proiect de Lege privind societăţile mutuale de asigurare. 
(poz. I-b-28) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării 
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv 
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a 
acestora, dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea 
nr.237/2015, în acord cu normele europene incidente. 
Demersul legislativ transpune, prin art.32, prevederile 
art.63 pct.1 din Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind 
autorităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea 
de pensii ocupaţionale (IORP) (reformare), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, 
nr.354 din 23 decembrie 2018. 

S - Adoptat pe 
03.10.2018 
CD - POL EC 
BUG  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
23.10.2018 

4 
PLx 

654/2018 
 

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a 
Investitorilor. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea 
statutului juridic a administratorului schemei de 
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente 

S  - Adoptată pe 
29.10.2018 
CD - POL EC 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
576/2018 

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de 
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare 
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege 
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi 
(2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din 
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a 
Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori. 

BUG  
pt. raport comun 
 

TDR: 
15.11.2018 

5 

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-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 

6 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul financiar preventiv. (poz. 
I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute 
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor 
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
22.11.2018 

7 

PLx 
740/2018 

 
L 

637/2018 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 
2015 privind comisioanele interbancare pentru 
tranzacţiile de plată cu cardul. (poz. II-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele 
interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul, în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce revin României în 
cadrul procesului de post –aderare. 

S  - Adoptată pe 
05.12.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
TDR: 
18.12.2018 

8 

PLx 
741/2018 

 
L 

638/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. II-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
05.12.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 
18.12.2018 

9 
PLx 

621/2010 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

Completarea art.15 şi 16 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 

S -  Adoptat pe 
19.10.2010 

TDR: 
12.04.2014 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

395/2010 

închiriere. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii 
obligaţiei dispeceratului de a încheia contractul de 
dispecerizare cu orice taximetrist care îi solicită în scris 
acest lucru şi care activează în raza localităţii de 
autorizare a dispeceratului, sub sancţiunea retragerii 
autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi. 

CD -  Retrimis la 
IND și TRSP pe 
data de 
24.02.2014  
pt. raport 
suplimentar 

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-10)  
- 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 -  Retrimis la 
IND pe data de 
12.09.2018 pt. 
raport 
suplimentar 

TDR: 
02.10.2018 

11 

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-41) 
- 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 

12 

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-37) 
- 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 

13 

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-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

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 

rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă. 

14 

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-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii 
şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în 
cadrul cărora se poate presta munca necalificată având 
caracter ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru 
acelaşi beneficiar. 

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

 
TDR: 
17.05.2018 
 

15 

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-b-33) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 
 

16 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-49) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

17 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare 
teritorială a României. (poz. I-b-14) 
- 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 -  Retrimis la 
ADMIN pe data de
19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
 

18 
PLx 

575/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

Modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
414/2017 

(poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi 
debirocratizării procedurilor administrative din acest 
domeniu. 

ADMIN pe data de
19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
 

19 

PLx 
574/2018 

 
L 

410/2018 

Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial 
contaminate şi a celor contaminate.  
(poz. I-b-51) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate 
şi a celor contaminate, creând condiţiile de realizare a 
obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate 
stabilite prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind un 
Program general al Uniunii de acţiune pentru mediu până 
în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”.

S -  Adoptat pe 
16.10.2018 
CD -  ADMIN și 
MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2018 
 

20 

PLx 
551/2018 

 
L 

392/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale. (poz. I-b-53) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea 
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele 
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a 
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în 
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare 
a prevederilor legii care pot conduce la retragerea 
acreditării/licenţierii.

S -  Adoptat pe 
15.10.2018 
CD -  MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
07.11.2018 
 

21 

 
PLx 

736/2018 
 

L 
606/2018 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi 
pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
28.11.2018 
CD -  MUN și 
JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
13.12.2018 

22 

PLx 
743/2018 

 
L 

634/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 
socială a străinilor care au dobândit protecţie 
internaţională sau un drept de şedere în România, precum 
şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European. (poz. II-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în 
România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu 
modificările și modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
05.12.2018 
CD -  MUN  
pt. raport  
 

TDR: 
18.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

23 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-39) 
- 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 

24 

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-
29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind 
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea realizării unei clarificări a textului 
privind categoriile de abateri de la buna conduită în 
activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică 
şi inovare, precum şi o detaliere la nivel procedural, în 
special în ceea ce priveşte procedura de contestare a 
deciziilor comisiilor de etică sau a Consiliului Naţional de 
Etică. 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 

25 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-a-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și monitorizării 
politicii de tineret, participăriiactive și incluzive a tinerilor 
la viața societății, la domeniile de interes pentru aceștia, 
precum și acadrului juridic necesar dezvoltării personale 
și profesionale a tinerilor conform necesităților și 
aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

26 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea 
actelor normative. (poz. I-b-42) 
- 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 

27 

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-43) 
- 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 

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale. 

28 

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-46) 
- 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 

29 

PLx 
734/2018 

 
L 

573/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. 
(poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere 
necesitatea transpunerii parțiale a Directivei (UE) 
2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 
177 mai 20177 de modificare a Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de 
arme, precum și a îmbunătățirii cadrului legal în materie.

S  - Adoptată pe 
28.11.2018 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
13.12.2018 

30 

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-15) 
- 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 - Retrimis pe 
data de 
12.11.2018 la 
POL EXT și 
CROMANII 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2017 

31 

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-45) 
- 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 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-a-7) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S  - ÎNV 
pt. raport  
 

TDR: 
23.05.2018 

2 

PLx 
409/2018 

 
L 

642/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat 
Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, 
şi Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de 
altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 
2008. (poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de Parteneriat Economic (APE) între 
statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană 
şi statele membre ale acesteia, pe de altă, semnat la 
Bridgetown, la 15 octombrie 2008. Acordul stabileşte norme 
detaliate privind importul şi exportul de mărfuri. UE acceptă 
să nu mai aplice taxe vamale şi contingente, începând de la 1 
ianuarie 2008, iar majoritatea statelor CARIFORUM îşi vor 
deschide treptat pieţele pentru circa 87% din mărfurile 
importate din UE şi originare din UE, în următorii 25 de ani. 
APE conţine prevederi privind comerţul de servicii, investiţiile, 
concurenţa, inovaţia, proprietatea intelectuală şi achiziţiile.  

CD -  Adoptată 
pe 31.10.2018 
S -  Adoptată pe 
05.12.2018  
 
 

Sesizare de 
neconstituțio
nalitate 
(12.12.2018) 

3 

PLx 
424/2018 

 
L 

386/2018 

Lege pentru aprobarea Legii 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, măsurilor educative şi de siguranţă, 
precum şi privind libera circulaţie a acestor date.  
(poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea protecţiei persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind 
libera circulaţie a acestor date. Prin intervenţiile legislative 
propuse se urmăreşte transpunerea prevederilor Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
27 aprilie 2016, urmând a fi abrogată Legea nr.238/2009 prin 
care este reglementat acest domeniu în prezent. 

S - Adoptată pe 
05.07.2018 
CD - Adoptată pe 
10.10.2018 

La 
promulgare  
din data de 
17.10.2018 
 

4 

PLx 
483/2018 

 
L 

390/2018 

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-1) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi 
abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv Legea 
nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 2015/849 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European 
şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 

S - Adoptată pe 
24.09.2018 
CD - Adoptată pe 
24.10.2018 

La 
promulgare  
din data de 
31.10.2018 
Sesizare de 
neconstituțio
nalitate 
(02.11.2018) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 
2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.141 din 05 iunie 2015. 

5 

Plx 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere 
offshore. (poz. I-b-36) 
- 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 -  Adoptată pe 
27.11.2017 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

6 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul gestionării financiare a 
fondurilor europene. (poz. I-b-16) 
- 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 -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

7 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi 
prelucrare primară a lânii în zona montană.(poz. I-b-
18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 -  Adoptată pe 
07.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

8 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a 
animalelor în zona montană.  
(poz. I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 -  Adoptată pe 
07.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

9 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea stânelor montane. 
(poz. I-b-22) 
- 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 -  Adoptată pe 
07.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

10 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

Lege pentru completarea Anexei la Legea 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. 
(poz. I-b-40) 
- 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 -  Adoptată pe 
05.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

11 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

Lege privind aprobarea Programului pentru 
stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, 
acvacultură şi industria alimentară. (poz. I-b-47)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 -  Adoptată pe 
11.12.2017 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 
 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

12 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a 
investiţiilor din zona montană. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 -  Adoptată pe 
14.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

13 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 
primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor 
medicinale în zona montană. (poz. I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- 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 -  Adoptată pe 
20.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

14 

Plx 
124/2018 

 
L 

523/2017 
 

Lege privind Statutul inspectorului de muncă. (poz. I-
b-38) 
- 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 -  Adoptată pe 
12.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

15 

Plx 
307/2018 

 
L 

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 

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 

S -  Adoptată pe 
07.05.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

176/2018 
 

European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene. 
(poz. I-b-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

 

16 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

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-48) 
- 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 -  Adoptată pe 
20.03.2018 
CD -  Adoptată pe 
21.11.2018 
  
 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

17 

PLx 
328/2018 

 
L 

560/2017 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor de transport public local nr.92/2007. (poz. 
I-b-11)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 1 senator 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.92/2007, în scopul 
corelării cu dispoziţiile Legii nr.51/2006, precum şi pentru 
extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport public 
local. 

S  - Adoptată pe 
14.05.2018 
CD -  Adoptată 
pe 21.11.2018 

La 
promulgare  
din data de 
04.12.2018 

18 

PLx 
624/2018 

 
L 

444/2018 

Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
şi a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat. (poz. I-b-52) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010, precum şi 
a art.55 din Legea nr.223/2015, în sensul ca şi „copiii 
susţinătorilor care aveau calitatea de soldaţi şi gradaţi 
profesionişti în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau 
concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor 
acţiuni specifice ... în perioada în care erau asiguraţi în 
sistemul public de pensii, în temeiul Legii nr.19/2000” să poată 
obţine „o pensie de urmaş în sistemul pensiilor militare de stat, 
fiind eliminate situaţiile discriminatorii în care se regăsesc în 
raport cu urmaşii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care 
solicită şi li se stabileşte dreptul la pensie militară de urmaş, 
sub incidenţa prevederilor art.47 şi 55 alin.(1) din Legea 
nr.223/2015”. 

S -  Adoptată pe 
22.10.2018 
CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La SG din 
data de 
17.12.2018 

19 PLx Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi Stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar S  - Adoptată pe La 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

565/2018 
 

L 
445/2018 

procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE 
privind partajarea efortului statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât 
să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea 
creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
anul 2020. (poz. I-b-27)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

aplicării Deciziei nr.406/2009/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, având în 
vedere necesitatea stabilirii unor acţiuni specifice şi a unor 
relaţii de colaborare la nivel intersectorial al autorităţilor 
publice pentru reducerea emisiilor provenite din sectoarele 
specifice aferente non ETS, precum şi pentru respectarea 
obligaţiilor privind monitorizarea, estimarea şi raportarea 
emisiilor aferente care revin instituţiilor administraţiei publice 
centrale şi locale, cu atribuţii şi competenţe în domeniile 
vizate. 

17.10.2018 
CD -  Adoptată 
pe 12.12.2018 
 

promulgare 
din data de 
19.12.2018 

20 

PLx 
567/2018 

 
L 

446/2018 

Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane din administraţia 
publică. (poz. I-b-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor 
umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ, 
fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care 
urmează să funcţioneze pe lângă Secretariatul General al 
Guvernului. 

S -  Adoptată pe 
17.10.2018 
CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

21 

PLx 
686/2018 

 
L 

442/2018 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor drepturile conexe. 
(poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, din perspectiva 
necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la 
normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi transpunerea 
Directivei (UE) nr.2017/1564 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări 
permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei 
prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor 
nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu dificultăţi de citire a 
materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 
2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea 
informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (JOUE), seria L, nr.242 din data de 20 septembrie 
2017. 

S  - Adoptată pe 
07.11.2011 
CD - Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

22 

PLx 
625/2018 

 
L 

572/2018 

Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul 
Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, 
din administrarea Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea 
Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale. (poz. I-b-25) 
- Caracter: organic 

Transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în 
domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,2100 ha, situat în 
comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, din administrarea 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aflată în 
subordinea Ministerului Mediului, în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale. Ministerul Apărării Naţionale 
va executa investiţiile necesare pe amplasament pentru 

S -  Adoptată pe 
22.10.2018 
CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La SG din 
data de 
17.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

realizarea construcţiilor noi şi amenajărilor la terenuri în 
vederea relocării Farului de aterizare Gura Portiţei din 
imobilul 832 în noua locaţie. 

23 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

Lege privind aprobarea Programului de susţinere a 
producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. 
(poz. I-b-34) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptată pe 
20.03.2018 
CD - Adoptată pe 
12.12.2018 
 

La SG din 
data de 
17.12.2018 

24 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. (poz. 
I-b-54) 
- 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 
16.10.2018 
CD -  Adoptată 
pe 12.12.2018 
 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

25 

PLx 
405/2018 

 
L 

142/2018 

Lege pentu modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. 
(poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
ordinii şi siguranţei publice, în scopul adoptării unor măsuri 
care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest 
domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare 
exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, 
dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi, mai 
ales fizice, a personalului angajat. 

S  - Adoptată pe 
25.06.2018 
CD -  Adoptată 
pe 12.12.2018 
 
 

La 
promulgare 
din data de 
19.12.2018 

26 

PLx 
748/2018 

 
L 

713/2018 

 
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe. (poz. II-47) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada de la 
încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2018 și 
până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune 
ordinară a nului 2019. 

S -  Adoptată pe 
12.12.2018 
CD -  Adoptată 
pe 19.12.2018 
 

 

27 

PLx 
423/2018 

 
L 

348/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind regimul străinilor în România. 
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 2 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002, şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 
2016/801 a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe 
pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de 
voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte 
educaţionale şi muncă. 

S -  Adoptată pe 
05.07.2018 
CD -  Adoptată pe 
10.10.2018 
 

Legea nr. 
247/2018 

28 PLx Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind Completarea Legii nr.143/2000, prin introducerea a două noi S -  Adoptată pe Legea nr. 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

421/2018 
 

L 
355/2018 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri. (poz. I-b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din anexa la lege, în 
sensul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia 
europeană. 

03.07.2018 
CD -  Adoptată pe 
10.10.2018 
 

248/2018 

29 

PLx 
251/2018 

 
L 

418/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, 
la 4 decembrie 2017.  
(poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, 
semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017. Acordul va servi ca 
bază legală pentru facilitarea desfăşurării activităţilor 
bilaterale româno-sârbe, în special a consultărilor politico-
militare, a acordării de consultanţă şi asistenţă de specialitate 
în cercetare şi dezvoltare, repararea şi recondiţionarea 
armamentelor şi echipamentelor pentru nevoile forţelor 
armate, a participării unităţilor militare la exerciţii. Textul 
Acordului conţine prevederi referitoare la: scop, domenii de 
cooperare, forme de cooperare, aplicare, Comisia militară 
mixtă româno-sârbă, planul de cooperare militară bilaterală, 
aspecte financiare, jurisdicţie, protecţia informaţiilor 
clasificate, obligaţiile Părţilor rezultând din alte acorduri 
internaţionale, soluţionarea disputelor şi prevederi finale. 

CD -  Adoptată 
pe 27.06.2018 
S  -  Adoptată pe 
08.10.2018 
 

Legea nr. 
253/2018 

30 

PLx 
229/2018 

 
L 

417/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Libaneze privind 
cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, 
la 27 noiembrie 2017. (poz. I-a-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, 
semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017. Acordul conţine 
dispoziţii referitoare la scop, domenii şi forme de cooperare, 
vizite, comitetul militar mixt, prevederi generale privind 
exerciţiile comune, obligaţiile părţilor privind exerciţiile 
comune, servicii de telecomunicaţii, protecţia mediului pe 
timpul exerciţiilor comune, aspecte financiare, aspecte legale, 
protecţia informaţiilor clasificate, obligaţiile Părţilor rezultând 
din alte acorduri internaţionale, soluţionarea disputelor şi 
prevederi finale. 

CD -  Adoptată 
pe 27.06.2018 
S  -  Adoptată pe 
08.10.2018 
 

Legea nr. 
254/2018 

31 

PLx 
448/2018 

 
L 

603/2018 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), 
semnat la New York, la 15 iunie 2017. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

Ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la 
New York, la 15 iunie 2017. 

CD -  Adoptată 
pe 19.09.2018 
S  -  Adoptată pe 
15.10.2018 
 

Legea  
nr. 261/2018 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: Senat 

32 

PLx 
451/2018 

 
L 

354/2018 

Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea 
strategiei pentru mediul marin. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010, 
în vederea transpunerii Directivei (UE) 2017/845 a Comisiei 
din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
listele orientative ale elementelor ce trebuie luate în 
considerare în vederea pregătirii strategiilor marine. 

S - Adoptată pe 
03.09.2018 
CD - Adoptată pe 
31.10.2018 

Legea nr. 
279/2018 

33 

PLx 
475/2018 

 
L 

395/2018 

Lege pentru completarea menţiunii privind 
transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea 
nr.204/2006 privind pensiile facultative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.204/2006, intervenţia legislativă fiind 
argumentată în expunerea de motive prin faptul că declaraţia 
de transpunere actuală din cadrul Legii nr.204/2006 trebuie 
completată, pentru a asigura trimiterea la prevederile 
Directivei 2014/50/CE care asigură transpunerea acesteia 
pentru pensiile facultative pe care le reglementează. 

S - Adoptată pe 
17.09.2018 
CD - Adoptată pe 
31.10.2018 

Legea nr. 
280/2018 

34 

PLx 
484/2018 

 
L 

244/2018 

Lege privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor din transportul aerian 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-b-
4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. Demersul legislativ are în vedere 
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/681 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor 
(PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea 
penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave. 

S - Adoptată pe 
24.09.2018 
CD - Adoptată pe 
31.10.2018 

Legea 
nr.284/2018 

35 

Plx 
485/2018 

 
L 

319/2018 
 

Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului şi abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
24.09.2018 
CD -  Adoptată 
pe 07.11.2018 
 

Legea nr. 
292/2018 

36 

Plx 
502/2018 

 
L 

408/2018 
 

Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi 
poluanţi atmosferici. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naţionale de 
anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei 
2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE, în scopul 
stabilirii unor angajamente de reducere a emisiilor atmosferice 
antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi 
organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) şi 

S -  Adoptată pe 
03.10.2018 
CD -  Adoptată 
pe 07.11.2018 
 

Legea nr. 
293/2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

particule fine în suspensie (PM2,5) la nivelul statelor membre 
şi instituirii obligaţiei de elaborare, adoptare şi punere în 
aplicare a unor programe naţionale de control al poluării 
atmosferice, precum şi a monitorizării şi raportării emisiilor şi 
a impactului poluanţilor respectivi asupra ecosistemelor. 

37 

Plx 
79/2018 

 
L 

89/2018 
 

Lege privind aprobarea Programului de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în 
zona montană.  
(poz. I-b-19)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 
CD -  Adoptată pe 
14.11.2018 
  
 

Legea nr. 
296/2018 

38 

PLx 
408/2018 

 
L 

632/2018 

Lege privind ratificarea Acordului de împrumut 
pentru politici de dezvoltare privind manangementul 
riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a 
tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO) 
între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 
iulie 2018. (poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Ratificarea Acordului de împrumut  
pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor 
de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia 
unei catastrofe (CAT-DDO) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare 
de 400 de milioane de euro, semnat la Bucureşti la 4 iulie 
2018. 

CD -  Adoptată 
pe 24.10.2018 
S -  Adoptată pe 
19.11.2018 
 
 

Legea nr. 
306/2018 
 

39 

PLx 
410/2018 

 
L 

641/2018 
 

Lege pentru acceptarea Acordului de înfiinţare a 
Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură, 
încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 şi a Rezoluţiei 
nr.40 privind admiterea României ca membru al 
Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, 
adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice 
de Investiţii în Infrastructură, la 12 mai 2017. (poz. I-
b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Acceptarea Acordului de înfiinţare a Băncii Asiatice de 
Investiţii în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 
şi a Rezoluţiei nr.40 privind admiterea României ca membru al 
Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, adoptată de 
Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în 
Infrastructură, la 12 mai 2017.  

CD -  Adoptată 
pe 31.10.2018 
S -  Adoptată pe 
19.11.2018 
 
 
 

Legea nr. 
308/2018 
 

                      
  
  
  



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                              

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/20

11 
 

L 
616/20

11 
 
 

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 
525/20

11 
 

L 
617/20

11 
 
 

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 
203/20

13 
 

L 
241/20

13 

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 
427/20

12 
 

L 
393/20

12 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2011. 
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 
428/20

12 
 

L 
394/20

12 
 
 

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 
413/20

13 
 

L 
546/20

13 
 
 

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 
414/20

13 
 

L 
547/20

13 
 
 

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 
411/20

14 
 

L 
568/20

14 
 

 

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

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

9 

PLx 
412/20

14 
 

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) 

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 

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015; 
urmează să intre 

 
 
 
CD + S 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
569/20

14 
 

 

- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Legea bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa 
cum a fost modificată prin ordonanţele de rectificare a 
bugetului. 

pe OZ 
 

BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/20
15 

 
L 

350/20
15 

 

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  
191/20

17 
 

L 
112/20

17 
 

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  
192/20

17 
 

L 
113/20

17 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/20

17 
 

L 

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. 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

363/20
17 

 

(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/20

17 
 

L 
364/20

17 
 

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 

15 

PLx  
497/20

18 
 

L 
612/20

18 
 

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 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/20

18 
 

L 
613/20

18 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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. 36 - 2018  
Săptămâna 17 – 21 decembrie 2018  

 

 

33 
 

 
G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

 

( la data de  21 decembrie 2018 ) 
 

I.  În perioada   17 – 21 decembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 37 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 40 avize. 
Cele 37 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 22 

15   

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

4 
0  

29 
4  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 555 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 74 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  29  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 

ordinară a anului 2018.  
                                                                                                                                                                                 

II. De la începutul actualei legislature 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  1666 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 750 

 rapoarte suplimentare 115 67 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 31            

TOTAL     818 848 

 
 

 



             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  17 - 21 decembrie 2018 

 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
AVIZ COMUN asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de 
membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară – 
aviz comun cu comisia pentru buget 

 17.12.2018 
Raport de adoptare 

(29/RC din 17.12.2018) 

2 

 
 
PLx.164/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si 
pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – raport comun cu 
comisia pentru buget 

70 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(728/R din 18.12.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 AVIZ COMUN asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de 
membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară – 
aviz comun cu comisia economică 

 17.12.2018 
Raport de adoptare 

(29/RC din 17.12.2018) 

2 

 
 
PLx.164/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si 
pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – raport 
comun cu comisia economică

70 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(728/R din 18.12.2018) 

3 

 
 
PLx.84/2018 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar – raport comun cu comisia juridică 

89 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(729/R din 18.12.2018) 

4 

 
PLx.85/2018 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – raport comun 
cu comisia juridică 

93 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(730/R din 18.12.2018) 

5 

 
PLx.285/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
12.12.2018 

Raport de adoptare de 
adoptare 

(706/RS din 19.12.2018) 



6 

 
PLx.741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare de 
adoptare 

(749/R din 20.12.2018) 

7 

 
PLx.740/2018 

Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de 
plată cu cardul 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare  
(750/R din 20.12.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 al Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) – raport comun cu comisia IT 

 14.12.2018 
Raport de adoptare 

(28/RC din 17.12.2018) 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.695/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind 
repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni – 
raport comun cu comisia juridică 

27 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(733/R din 19.12.2018) 

2 

 
PLx.576/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură – raport comun 
cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de adoptare  
(736/R din 19.12.2018) 

3 

 
 
PLx.735/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene – raport comun cu comisia pentru învățământ 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2019 

Raport de adoptare  
(748/R din 19.12.2018) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.521/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia juridică 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(725/R din 18.12.2018) 



2 

 
PLx.521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia juridică 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(725/RS din 18.12.2018) 

3 

 
Plx.530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele – raport comun cu comisia pentru mediu și juridică 

30 parlam. 
respinsă de 

Senat 
20.11.2018 

Raport de respingere 
(744/R din 19.12.2018) 

4 

 
PLx.601/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative 
– raport comun cu comisia juridică 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(745/R din 19.12.2018) 

5 

 
Plx.697/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu comisia 
juridică 

25 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(746/R din 19.12.2018) 

6 

 
Plx.699/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu comisia 
juridică 

26 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(747/R din 19.12.2018) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.560/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

Guvern 04.12.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(721/R din 17.12.2018) 

2 

 
 
PLx.560/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

Guvern 18.12.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(721/RS din 18.12.2018) 

3 

 
Plx.530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele – raport comun cu comisia pentru administrație și juridică 

30 parlam. 
respinsă de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de respingere 
(744/R din 19.12.2018) 

 
 
 



VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.634/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat din România 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(722/R din 17.12.2018) 

2 

 
Plx.635/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 49 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.12.2018 

Raport de respingere 
(723/R din 17.12.2018) 

3 

 
PLx.319/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind 

Casa Socială a Constructorilor 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(727/R din 18.12.2018) 

4 

 
Plx.554/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia 
juridică 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
27.11.2018 

Raport de respingere 
(735/R din 19.12.2018) 

5 

 
PLx.83/2017 Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 

/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(737/R din 19.12.2018) 

6 

 
PLx.87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 

2 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(738/R din 19.12.2018) 

7 

 
Plx.488/2016 Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de 

emisiunile de pulberi, gaze şi vapori provenite de la fostele fabrici, uzine şi 
întreprinderi din raza municipiului Turda 

24 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(739/R din 19.12.2018) 

8 

 
Plx.26/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.65 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(740/R din 19.12.2018) 

9 

 
Plx.71/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice 

2 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(741/R din 19.12.2018) 

10 

 
Plx.309/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(742/R din 19.12.2018) 



11 

 
PLx.724/2018 

Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 
şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(743/R din 19.12.2018) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.735/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene – raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2019 

Raport de adoptare  
(748/R din 19.12.2018) 

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

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 AVIZUL COMUN al Comisiei pentru cultură și media a Senatului și al 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților privind desemnarea, la propunerea Grupurilor parlamentare ale 
PNL, a uni membru supleant în Consiliul de administrație al Societății 
Române de Televiziune  

 17.12.2018 
Raport de adoptare 

(26/RC din 17.12.2018) 

2 

 
Plx.693/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
14 parlam. 18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(732/R din 19.12.2018) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.521/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia pentru administrație 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(725/R din 18.12.2018) 

2 

 
PLx.521/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – raport comun cu 
comisia pentru administrație 

13 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(725/RS din 18.12.2018) 

3 

 
PLx.748/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal 

41 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(726/R din 18.12.2018) 



4 

 
 
Plx.84/2018 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul bancar – raport comun cu comisia pentru buget 

89 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(729/R din 18.12.2018) 

5 

 
PLx.85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – raport comun 
cu comisia pentru buget 

93 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare 
(730/R din 18.12.2018) 

6 

 
Plx.597/2017/2
018 

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

103 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(731/R din 18.12.2018) 

7 

 
PLx.695/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind 
repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni – 
raport comun cu comisia pentru agricultură 

27 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(733/R din 19.12.2018) 

8 

 
Plx.662/2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de respingere 
(734/R din 19.12.2018) 

9 

 
Plx.554/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de respingere 
(735/R din 19.12.2018) 

10 

 
PLx.576/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură – raport comun 
cu comisia agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de adoptare  
(736/R din 19.12.2018) 

11 

 
PLx.843/2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici – raport 

comun cu comisia IT 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.11.2018 

Raport de respingere 
(223/RS din 19.12.2018) 

12 

 
Plx.530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind 

locuinţele – raport comun cu comisia pentru mediu și administrație 

30 parlam. 
respinsă de 

Senat 
11.12.2018 

Raport de respingere 
(744/R din 19.12.2018) 

13 

 
PLx.601/2018 

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative 
– raport comun cu comisia pentru administrație 

1 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de respingere 
(745/R din 19.12.2018) 



14 

 
Plx.697/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

25 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de respingere 
(746/R din 19.12.2018) 

15 

 
Plx.699/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – raport comun cu comisia 
administrație 

26 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2018 

Raport de respingere 
(747/R din 19.12.2018) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra Scrisorii Președintelui României pentru 
aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forțelor care 
participă în cadrul Coaliției Internaționale anti ISIL/Daesh și pe teritoriul 
statului Qatar 

 17.12.2018 
Raport de adoptare 

(27/RC din 17.12.2018) 

2 

 
 
PLx.694/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
29.11.2018 

Raport de adoptare 
(724/R din 17.12.2018) 

 
XII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN asupra Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 al Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM) – raport comun cu comisia pentru 
industrii 

 14.12.2018 
Raport de adoptare 

(28/RC din 17.12.2018) 

2 

 
PLx.843/2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici – raport 

comun cu comisia IT 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.11.2018 

Raport de respingere 
(223/RS din 19.12.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 

 Declarații politice 

Revoluția din 1989 și Anul Centenar sunt două momente  
în care trebuie să medităm asupra viitorului! 

 

16-22 decembrie este momentul în care, acum 29 de ani, România a transmis lumii ce fel de țară vrea să fie. A făcut-o 
plătind un preț mare și de aceea cred că cea mai onestă evocare a Revoluției Române trebuie să plece de la valorile pentru care 
au murit atunci oameni, să spunem ce am făcut cu idealurile, dacă am știut să le urmărim și dacă am învățat să le protejăm. 

Revoluția din 1989, Anul Centenar, nu sunt doar despre fapte istorice și despre cei care le-au înfăptuit. Sunt și despre 
noi! Sunt despre cum am folosit noi ceea ce ne-au lăsat ei! 

Să ne gândim, spre exemplu, dacă suntem suficient de departe de România condusă de un singur om și de partidul care 
servește o singură persoană încât să le putem spune urmașilor celor care au murit atunci că nu au pierit pentru jumătăți de 
măsură. Revoluția Română trebuie cinstită prin protejarea și urmărirea idealurilor sale și abia apoi prin jerbe și coroane de 
flori!  

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

Votați responsabil! 
Stimați colegi, 
Mâine, cu ocazia votului Moțiunii de Cenzură, aveți posibilitatea să demonstrați că nu sunteți simpli executanți ai 

ordinelor unui infractor condamnat definitiv, că ocupați această poziție de parlamentar cu demnitate și mai ales 
responsabilitate. Dovezile că singura preocupare a acestei guvernări a fost și este, de a-l face scăpat pe Dragnea, le vedem 
zilnic. Infrastructura continuă să fie ignorată, autostrăzile rămânând doar desene pe hărți imaginate de minister. Sistemul de 
sănătate este mai bolnav ca oricând, condițiile din spitale fiind jalnice, uneori chiar mai proaste decât în celulele în care își 
execută sentința cei pe care Dragnea dorește atât de mult să-i elibereze. Mediul de afaceri suferă din cauza legislației 
imprevizibile și în continuă schimbare, din cauza lipsei infrastructurii și a forței de muncă. Am să vorbesc însă mai mult 
despre educație, care este temelia dezvoltării tuturor societăților și pe care, această guvernare, o tratează cu indiferență. 
 În programul de guvernare PSD, la capitolul educație au fost promise construcția a 2500 de grădinițe și creșe precum 
și modernizarea a 2000 de școli până în anul 2020. Dintre acestea, au fost realizate doar 84 grădinițe și creșe, respectiv 167 de 
școli. Lipsa preocupării pentru domeniul educației reiese însă din cifre care descriu starea gravă în care ne aflăm. Potrivit celor 
mai recente date prezentate de Eurostat, în momentul de faţă suntem pe locul trei în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a 
şcolii. Conform aceluiaşi organism european, 18,9% dintre tinerii români cu vârsta între 18 şi 24 de ani, renunţă la studii. 
Acest lucru a fost făcut posibil și prin distrugerea învățământului profesional, care oferea o alternativă viabilă traseului 
educațional devenit acum clasic: scoală generală-liceu teoretic-facultate.  
 Un alt indicator important este rata analfabetismului funcțional, ajuns la 40%, o reflecție a modului în care 
funcționează învățământul preuniversitar. Aceste cifre sunt rezultatul politicilor educaționale greșite care au guvernat domeniul 
învățământului de ani buni. Învățământul preuniversitar nu este  atrăgător pentru profesioniști, mulți dintre aceștia preferând să 
părăsească țara noastră, pentru a profesa în țările Uniunii Europene. Nu este de mirare, având în vedere că profesorilor le-a fost 
refuzată posibilitatea de a-și alege manualul după care să lucreze și le-a fost băgat pe gât, în mod abuziv și ilegal, manualul 
unic, plin de greșeli și de o calitate îndoielnică, pe care ei sunt nevoiți să-l ignore și să găsească soluții alternative pentru a le 
preda elevilor..  
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Subfinanțarea reprezintă singura constantă pentru acest domeniu, noua rectificare bugetară din această toamnă 
aducând o tăiere a bugetului educației, aprobată de noul ministru al educației, al 27-lea în ultimii 29 de ani.  

Stimați colegi,  
ne aflăm într-o situație mai mult decât stânjenitoare pentru țara noastră, care este acuzată pe plan extern că nu-și 

respectă angajamentele internaționale asumate, că a oprit lupta împotriva corupției și că modifică legile justiției fără nicio 
justificare, stârnind tensiuni interne și probleme sociale. Si noi, cei din opoziție, și dumneavoastră cei de la putere, stim că 
acest guvern este neperformant, că este condus de un singur om care este dispus să trădeze interesele țării pentru a se salva. Vă 
cer să luați în considerare toate aceste argumente și să votați cu demnitate, curaj și respect pentru alegătorii dumneavoastră. 
Așa să ne ajute Dumnezeu!  

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Moțiunea de cenzură – o șansă pentru ca România să beneficieze de un guvern responsabil! 
 

Stimați colegi, 
Acum, mai mult ca oricând, România are nevoie de noi toți cei care, prin votul nostru, putem să punem o dată pentru 

totdeauna capăt acestui mod iresponsabil de a face politică și de a conduce destinele unei țări. Epoca lui Liviu Dragnea la 
butoanele acestei țări trebuie să se încheie cât mai urgent pentru că s-a transformat într-una de tristă amintire pentru România 
și pentru români! După mai multe încercări eșuate de a-și impune marioneta perfectă la Palatul Victoria, Liviu Dragnea a reușit 
prin Guvernul Dăncilă să își îndeplinească visul! În accepțiunea șefului PSD, nu este nimeni mai potrivit pentru această funcție 
decât Viorica Dăncilă, singura persoană care s-a dovedit a fi manevrabilă total și supusă doar voinței șefului de partid. 

Din păcate pentru România, Liviu Dragnea și pupila sa, Viorica Dăncilă, s-au dovedit, prin măsurile economice luate, 
ca fiind cei mai mari adversari ai economiei românești, pe care au intoxicat-o și pe care riscă să o pună pe butuci doar pentru a 
testa, în lipsa oricăror analize și fundamentări, ideile economice fanteziste ale eminenței cenușii a PSD - consilierul Darius 
Vâlcov. Incapacitatea acestui cabinet de a asigura buna funcționare administrativă a țării a fost dovedită inclusiv prin faptul că 
s-a dovedit incapabil să prezinte Parlamentului României până la sfârșitul acestui an, așa cum era și normal, un proiect de 
buget pentru anul 2019, orice discuție pe această temă fiind amânată pentru începutul anului viitor. Lipsa aceasta de 
predictibilitate și de transparență decizională afectează grav increderea investitorilor și a mediului de afaceri românesc în 
capacitatea statului român și a economiei românești de a le asigura un mediu propice pentru propriile strategii de dezvoltare.  

Este inacceptabil să debutezi în noul an fără a avea un buget votat în Parlament prin care să fie prezentat planul de 
investiții al Guvernului. Dacă instituțiile vor putea funcționa, ce-i drept pe avarie, în baza bugetului aprobat pentru anul 
precedent, investițiile publice vor fi cele mai afectate în lipsa unui calendar și a unei predicții de finanțare. De asemenea, în 
contextul dezbaterilor pe tema gradului redus de absorbție a banilor europeni destinați tocmai pentru finanțarea marilor 
proiecte de investiții, această întârziere se va reflecta și în capacitatea României de a accesa și cheltui acești bani atât de 
necesari României! 

Guvernul Dăncilă are așadar multe restanțe în ceea ce privește promisiunile din propriul program de guvernare și spun 
asta referindu-mă la lipsa oricăror proiecte de infrastructură mare care să fie demarate de acest cabinet, la privarea 
administrațiilor locale de fonduri vitale pentru buna lor funcționare prin așa zisa ”revoluție fiscală” marca PSDragnea, la 
nereușita de a promova o lege a pensiilor conformă cu așteptările românilor, la incapacitatea de a pregăti în mod corespunzător 
preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, dar și la spulberarea speranțelor românilor că vor putea reuși să ducă un 
trai mai bun în țara lor. 

Guvernul Dăncilă și-a arătat măsura capacității sale de a guverna și cred că nu mai există niciun dubiu pentru niciunul 
dintre colegii parlamentari că acest guvern trebuie să plece, iar votul la moțiunea de cenzură este cel mai bun prilej de a arăta 
că ne pasă cu adevărat de România! Avem nevoie, stimați colegi, de un Guvern competent, format din oameni responsabili, 
care să fie capabili să înțeleagă cum funcționează un stat democratic și care este misiunea care le-a fost încredințată de 
Parlament la votul de învestitură!  

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
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Guvernul PSDragnea trebuie să plece! 
Stimați colegi, 
România se află în fața unor provocări uriașe, într-un context economic, social și politic caracterizat de instabilitate, 

dar și de incapacitatea acestui Guvern PSD-ALDE de a gestiona așa cum se cuvine problemele curente ale României.  
De asemenea, actualul context geopolitic este unul extrem de complicat, drept pentru care la vârful puterii ar trebui să 

fim reprezentanți de oameni determinați și cu viziune, capabili să identifice și să ofere soluții temelor de politică externă 
sensibile pentru România, dar și să fructifice oportunitatea uriașă pe care țara noastră o are prin preluarea președinției 
Consiliului Uniunii Europene începând cu ianuarie 2019. Din păcate, Guvernul Dăncilă a rămas restant la acest capitol, 
dovedindu-se total nepregătit să asigure președinția Consiliului Uniunii Europene. România riscă, astfel, să fie prinsă pe picior 
greșit și să se facă de râs într-un moment în care am putea să ne impunem punctul de vedere și să influențăm agenda politică 
europeană. 

În timpul președinției României sunt de gestionat dosare importante în plan european, având în vedere că în prima 
parte a anului 2019 se vor desfășura alegerile europarlamentare, se va alege noua conducere a Parlamentului European și a 
Comisiei Europeane și se va realiza Brexit-ul. Totodată, în această perioadă vor trebui finalizate negocierile în privința 
viitorului cadru financiar multianual. 

România este însă vulnerabilizată de slăbiciunea acestui Guvern Dăncilă, care și-a arătat limitele și care este incapabil 
să își asume acest rol, fapt demonstrat inclusiv de îngrijorarea pe care au manifestat-o mulți lideri europeni în acest sens și care 
a culminat cu anunțul Finlandei, țară care s-a arătat dispusă să facă o rocadă cu România și să preia Președinția Consiliului UE. 
Acum când avem această onoare de a prelua președinția UE, care ne revine o dată la 14 ani, mai cu seamă într-un context 
politic deosebit de important, acest Guvern de marionete, condus de un prim-ministru care nu vorbește o limbă străină, deși a 
reprezentat România în Parlamentul European mai bine de 9 ani, dă practic cu piciorul acestei șanse uriașe! 

Deși liderii PSD-ALDE dau asigurări că suntem pregătiți pentru a ne asuma acest rol, niciunul dintre aceștia nu a oferit 
explicații privind prioritățile pe care le va promova România la nivelul UE, așa cum niciun membru al Guvernului nu a oferit 
explicații privind ratarea aderării României la Spațiul Schengen în acest semestru, asta în timp ce Bulgaria va intra în Spațiul 
Schengen cu frontierele aeriene, începând cu 2019. Este lesne de observat că la nivel guvernamental este o degringoladă totală, 
iar acțiunile de imagine ale premierului și ale miniștrilor săi nu le pot ascunde românilor adevărul, acela că politica externă, la 
fel ca toate celelalte domenii, a fost tratată de Guvernul Dăncilă la capitolul ”și altele”! Într-un astfel de moment instituțiile 
statului ar fi trebuit să funcționeze într-un mod exemplar, însă a lipsit viziunea, leadership-ul, dar și asumarea unui proiect de 
țară! România, sub conducerea lui Dragnea și Dăncilă, nu e pregătită pentru preluarea preşedinţiei și a ratat ocazia de a-și 
promova pe agenda Consiliului temele importante! 

Guvernul Dăncilă trebuie să plece pentru că este o rușine națională și riscă să devină o rușine pentru întreaga Europă! 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
 

Dragnea își asigură susținerea baronilor PSD din teritoriu cu banii din bugetul pe anul 2019 
 

Domnule președinte,  doamnelor și domnilor deputați, 
Deși PSD nu a depus încă, în mod oficial, un proiect de buget pentru anul 2019, trimițând România într-o situație de 

criză și incertitudine, acest proiect există, dar este doar pentru uzul intern al PSD. La fel cum, nu demult, Dragnea era singurul 
om care cunoștea programul de guvernare al PSD, el a devenit acum aproape singurul care cunoaște bugetul pe anul 2019. 
Aproape singurul, pentru că lângă el se află și infractorul condamnat Vâlcov. 

Încercând să-și asigure loialitatea baronilor PSD, care au început deja să cam mârâie pe la colțuri, Dragnea pregătește 
un buget hipercentralizat, de tipul celor din economia planificată a lui Ceaușescu, tocmai pentru a putea controla raporturile de 
putere din PSD. După principiul “eu v-am făcut, eu vă omor”, Dragnea croiește un buget în care consiliile județene, de 
exemplu, sunt excluse de la redistribuirea banilor pentru echilibrarea bugetelor locale, alocările fiind făcute exclusiv de la 
București, după cum vrea Liviu Dragnea. 

Trecând peste incompetența premierului Dăncilă, care nu e în stare nici măcar să deosebească euro de lei, sau peste 
pana de idei a ministrului Orlando al Finanțelor și Discotecilor, se pare că bugetul PSD pentru 2019 va fi croit în special pentru 
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alocarea de ajutoare sociale care să fidelizeze electoratul iobăgit al PSD și pentru finanțarea de la centru, în funcție de 
loialitate, a baronilor PSD din teritoriu. 

Desigur, toată lumea se întreabă de unde vor proveni banii, atâta timp cât investițiile publice, fondurile europene și 
susținerea mediului privat nu sunt pe placul lui Dragnea și al PSD. Ei bine, banii vor veni, în principal din două surse. Prima 
sursă: din împrumuturi, fie externe, la dobânzi tot mai mari, fie interne, de genul păcălelii numită Contul de Economii Junior 
Centenar, în fapt un mecanism financiar fără randament, ce va deveni un nou carusel de tipul carnetelor CEC pentru 
cumpărarea de mașini Dacia. A două sursă de venit o va constitui Fondul Suveran al lui Dragnea, prin intermediul căruia se va 
vinde tot ce a mai rămas de preț prin economie, o parte din bani ajungând în conturile partidului. Deja primele privatizări 
miraculoase au început prin vânzarea Oltchimului către un om de afaceri finanțat de o bancă a statului rus... 

În condițiile în care deficitul bugetar pe 2018 este triplu față de 2017, iar cheltuielile de personal ale statului sunt mai 
mari cu un sfert, cele mai afectate sectoare vor fi educația și investițiile, iar prin aceasta fiecare cetățean român care nu este 
dependent de ajutoarele sociale.  

În condițiile în care Dragnea, Vâlcov și PSD vor mai rămâne la conducerea României, ne așteaptă un an 2019 fără 
autostrăzi și fără spitale, dar cu creșteri de taxe, cu creșterea inflației și cu scăderea nivelului de trai al românilor. Un an 2019 
cu un socialism reinventat pentru a susține plata nemuncii și a dependenței față de PSD. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Angajații din sectorul privat uitați de Guvernele PSD-ALDE! 
 

Domnule președinte, stimaţi colegi, 
Mă număr printre cei care a susținut constant că salariile din sectorul public trebuie să crească consistent și real, nu 

doar pe hârtie, dacă vrem să avem oameni bine pregătiți în administrația publică, în învățământ, sănătate, în apărare sau ordine 
publică. Cu toții suntem de acord că nu poți să ceri unui funcționar să gestioneze proiecte de milioane de euro, să semneze și să 
răspundă, iar el să fie plătit cu o mie și ceva de lei. Cu toții suntem de acord că medicii sau profesorii vor părăsi în continuare 
România, dacă nu le oferim pachete salariale stimulative, care să îi facă să rămână acasă, în România, ca să ne trateze pacienții 
sau să educe elevii. Nu putem doar să le mulțumim militarilor români care își riscă viața în teatrele de operațiuni, în condițiile 
în care au cele mai mici salarii din NATO. Cu toate acestea, pe lângă atenția cuvenită celor peste 1,2 milioane de angajați din 
sectorul public, nimeni nu trebuie să uite că cei 4 milioane de angajați din sectorul privat sunt cei care fac România să fie 
dinamică și dau Guvernului prilejul să se laude cu o creștere economică produsă de ei, nu de Guvern. Din păcate, de doi ani de 
când PSD-ALDE a preluat guvernarea, angajații din sectorul privat reprezintă pentru Guvern doar o masă de oamenii care 
trebuie să plătească taxe, impozite și accize mai mari, deși veniturile salariale au crescut mai lent decât în sectorul public sau 
nu au crescut deloc. 

Stimați colegi. Salariile din sectorul privat nu pot crește dacă actualul model economic, total greșit, implementat cu 
încăpățânare de PSD-ALDE, va continua! Fără investiții publice consistente, care să sprijine economia privată, fără investiții 
străine, care să ne asigure transferul de tehnologii și fără stimulente pentru dinamizarea investițiilor private, economia 
românească va continua să genereze puțină valoare adăugată și locuri de muncă de slabă calitate, prost plătite! Altfel spus, 
vom continua să exportăm grâu și să importăm pâine congelată, să exportăm lemn și să importăm mobilă, să exportăm fier și 
să importăm mașini. Materiile prime sunt întotdeauna mai prost plătite decât bunurile finale. 

PNL a prezentat săptămâna trecută alternativa la politica anti-economică promovată de PSD-ALDE. Pentru noi este 
extrem de important să majorăm salarii pentru a motiva angajații, a le impune criterii de performanță și a-i păstra în țară. 
Pentru noi este deosebit de important să respectăm munca părinților și bunicilor noștri, majorându-le pensia, atunci când 
prevede legea, adică de la 1 ianuarie! Pe lângă aceste priorități, PNL și-a asumat angajamentul ferm de a finanța cu minim 
6,5% din PIB investițiile publice – autostrăzi, căi ferate, școli și spitale – de a utiliza, 100%, fondurile europene disponibile în 
interesul românilor și de a elimina toate piedicile care încurcă economia privată: supra-acciza la carburanți, Split TVA, supra-
taxarea contractelor de muncă part-time. Ne-am asumat să-i stimulăm cu toate mijloacele pe cei care trudesc în economie, să 
stimulăm munca și să încurajăm investițiile de calitate. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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ANRE stabilește biruri aiurite în sarcina românilor 
 

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie se află în coordonarea autorității legislative. Deși există o astfel de 
coordonare, legislativul nu contează, iar Autoritatea „își dă, periodic, în petic”. Ultima „ispravă” este cea prin care conducerii 
ANRE, deși are doar atribuții de reglementare și supraveghere a pieței în domeniul energiei, le-a „trăsnit” ideea de a impune 
taxe de poluare?! 

Lipsa de competență în materie de mediu a ANRE este evidentă dacă consultăm dispozițiile legii care reglementează 
organizarea și funcționarea acestei autorități, respectiv art.10 din O.U.G. nr.33/2007 aprobată de Parlamentul României prin 
Legea nr.160/2012. 

De unde a extras conducerea ANRE posibilitatea de a institui taxe de poluare pe centralele termice individuale care 
funcționează cu combustibil de gaz metan aflate în apartamentele românilor? Probabil din „dorința” unora de a stimula 
implementarea sau extinderea altor soluții de încălzire în locuințele românilor.  

Consider că o asemenea taxă de poluare, instituită pe centralele termice individuale care funcționează cu combustibil 
gaz metan, cea mai extinsă soluție de încălzire în România, este exclusă. 

În opinia mea, această formă de asigurare a încălzirii locuințelor românilor este singura viabilă, pe termen scurt 
(următorii 10 ani) pentru cetățenii români, în raportul cost-beneficiu.  

Este obligația autorităților publice centrale și locale adoptarea, pe termen mediu și lung. de măsuri care să asigure, în 
cadrul strategiei naționale privind eficiența energetică, schimbarea soluției actuale de încălzire a locuințelor cu asigurarea 
compensării proporționale a cetățenilor care ar fi afectați de schimbarea soluției de încălzire a locuințelor românilor. 

 

Deputat 
Gabriel Andronache 

*** 
 

Bilanțul unei guvernări incompetente în anul aniversării Centenarului Marii Uniri 
 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 În anul 2017, liderii PSD și ALDE ne obișnuiseră ca, odată la șase luni, prin intermediul domnului Darius Vâlcov, să 
facă evaluări ale modului în care și-au îndeplinit atribuțiile membrii Guvernului. Drept urmare, unul câte unul, doi prim-
miniștri și un mare număr de miniștri au fost remaniați de către propria coaliție sub motivul nerealizării promisiunilor asumate 
prin programele de guvernare. Nu știm ce s-a întâmplat în anul 2018! Ori Darius Vâlcov a fost trimis în șomaj, ori Liviu 
Dragnea a aruncat la coșul de gunoi programul de guvernare, după ce l-a tot prezentat triumfal prin studiourile de televiziune 
prietene. Când fac această afirmație mă gândesc la faptul că astăzi, când este mai clar ca niciodată că punerea în practică a 
programului de guvernare a eșuat aproape în totalitate, liderii coaliției PSD-ALDE nu mai sunt interesați deloc de realizarea 
evaluărilor și de luarea măsurilor ce se impun. Este drept că au fost eliminați câțiva miniștri și s-a propus rotirea altora, dar este 
de neînțeles cum de i se acordă în continuare credit total doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, Premierul care, tocmai în anul 
aniversării Centenarului Marii Uniri, s-a aflat în fruntea celui mai incompetent Guvern pe care l-a avut țara noastră de la 
constituirea statului modern român și până astăzi. 
 Stimaţi colegi, 
 Dacă domnii Liviu Dragnea și Darius Vâlcov sunt prea ocupați cu redactarea ordonanțelor de urgență pentru grațierea 
infractorilor și amnistierea corupților sau cu orchestrarea atacurilor la adresa Președintelui Iohannis și nu mai au timp să 
evalueze realizările Guvernului de paie ai căror conducători reali sunt, noi, membrii Parlamentului României, avem obligația 
de a constata că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână în continuare pe mâna acestei guvernări 
dezastruoase și de a acționa în consecință.  Argumentele sunt nenumărate, așa că mă voi limita în continuare la a prezenta doar 
câteva dintre nerealizările Guvernului Dăncilă. 
 În câteva zile se va încheia anul 2018, anul aniversării Centenarului Marii Uniri, și vom rămâne tot cu peste 4000 de 
școli fără apă curentă, cu toalete în afara clădirilor, fără autorizații sanitare de funcționare și fără avize ISU. Au fost promise 
2500 de școli și grădinițe noi și s-au construit doar două școli. S-a promis generalizarea programului ,,After-school” și 
implementarea programului ,,Masa la școală”, dar puterea a respins orice inițiativă legislativă în acest sens. Învățământul 
românesc înseamnă, în continuare, manuale proaste, pline de greșeli, profesori slab plătiți și abandon școlar în creștere. 
 Intrăm în noul an tot cu spitale în care mișună gândacii, în care pacientul vine cu medicamentele de acasă în buzunar, 
în care bolnavii dorm și câte doi într-un pat, ca în vremurile de război. Și din promisiunea realizării celor 8 spitale regionale de 
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mare capacitate și a unui spital metropolitan s-a ales praful, deși banii europeni erau pregătiți, amplasamentele definite, iar 
constructorii așteptau să înceapă lucrările. 
 Sub guvernarea PSD-ALDE, România înregistrează cel mai mare deficit de infrastructură de transport din Uniunea 
Europeană, fie că vorbim despre autostrăzi și drumuri rapide, fie despre căi ferate de mare viteză sau aeroporturi moderne. Este 
uimitor faptul că oamenii lui Dragnea au ajuns să se laude cu inaugurarea în acest an a 3 km de autostradă la intrarea în 
București, începuți în urmă cu 10 ani. Unde sunt autostrăzile și căile ferate care, în anul aniversării Centenarului Marii Uniri, 
ar fi trebuit să lege între ele provinciile istorice Muntenia, Transilvania și Moldova? Parcă în ciuda interesului național, acest 
Guvern a îngropat proiectele Autostrăzii Pitești-Sibiu și Autostrăzii Iași-Târgu Mureș, a abandonat realizarea Autostrăzii 
Comarnic-Brașov și nu a reușit nici măcar să finalizeze tronsoanele de autostradă începute pe vremea Guvernului Boc. 
Incompetența, reaua voință sau prostia sau poate toate la un loc s-ar regăsi între rezultatele unei evaluări corecte a Guvernului 
Dăncilă. Liviu Dragnea și Darius Vâlcov au evitat o asemenea evaluare, pentru că știu care vor fi concluziile acesteia: un 
Guvern care  ne-a dus înapoi în timp, în loc să profite de situația economică favorabilă și să ne apropie mai mult de standardele 
de viață occidentale. 
 Stimaţi colegi, 
 Este de datoria noastră, a parlamentarilor responsabili, să înțelegem că este periculos pentru interesele naționale ca țara 
să rămână în continuare pe mâna acestei guvernări iresponsabile, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea 
politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională și să dăm joi un vot pentru moțiunea de 
cenzură. Trebuie să înțelegem că nu este un vot pentru inițiatori sau pentru culorile politice, să punem interesele cetățenilor 
înaintea obligațiilor de partid și să votăm pentru România! Orice zi în plus cu Dragnea Prim-ministru din umbră ne îndreaptă 
spre sărăcie și înapoiere și ne scoate de pe harta Europei. Votați pentru ca România, care va prelua la 1 ianuarie 2019 
Președinția Consiliului Uniunii Europene, să fie condusă de un Guvern de care să nu ne fie rușine! 
 Vă mulțumesc!                 

Deputat 
Dănuț Bica 

*** 
 

În opinia PSD, hoțul prins este cel mai cinstit negustor! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Nu cred că se mai îndoiește cineva de faptul că adevăratul program de guvernare al PSD-ALDE se numește ”Clemență 
pentru corupții dovediți și iertare pentru infractorii de drept comun!”. De doi ani de când Liviu Dragnea a pus stăpânire pe 
România, toată țara este pusă sub asediul intereselor infractorilor de tot felul: corupți sau infractori de rând! De doi ani, nu se 
mai discută nici în spațiul public și nici în spațiul politic dominat de PSD-ALDE despre miile de școli fără autorizații, despre 
gândacii care mișună prin spitale și oamenii care mor cu zile din lipsa medicamentelor, despre vârstinicii umiliți cu creșteri ale 
pensiilor mai mici decât creșterile de prețuri și de facturi, despre drumurile proaste pe care mor anual mii de români, despre 
fermierii care abandonează agricutura sau despre firmele românești care cad precum popicele, pentru că Guvernul a luat numai 
măsuri împotriva lor. 
 Spațiul public este monopolizat de discuții despre cum ar fi mai bine pentru cei care au furat, tâlhărit sau jefuit în anii 
trecuți! Vorbesc trompetele infractorilor despre un moment zero, în care să se șteargă cu buretele toate infracțiunile care au dus 
România în spatele Bulgariei și a altor țări balcanice! Adică, cine a furat și a comis infracțiuni până acum, ar trebui să fie iertat, 
ca să poată să o ia nestingherit de la capăt. Cu cazierul curat, liber la furat! Pentru că acești condamnați care conduc țara vor să 
adopte și o ordonanță de modificare a codurilor penale, prin care să dezincrimineze mare parte dintre infracțiunile de corupție 
și de drept comun. 
 ”Marile performanțe” ale Guvernelor Dragnea se pot măsura și în cifre! Peste 9.000 de deținuți periculoși, eliberați 
după ”ievaluările” lui Tudorel Toader, se plimbă astăzi în libertate și și-au reluat vechile obiceiuri: tâlhării, precum cea de la 
Alba Iulia sau violuri, precum cel de la Iași. Sunt numai câteva exemple pe care le-a remarcat presa, însă cazurile de recidivă 
pentru infracțiuni cu violență au transformat România, dintr-o țară sigură, într-o țară în care îți este teamă pentru familia ta și 
în casă, nu numai pe stradă. Cu deosebitul cinism cu care ne-a obișnuit Tudorel Toader, milioanele de români onești care 
muncesc de dimineața până seara care să-și întrețină familiile se uită cu uimire cum PSD-ALDE se pregătește să le dea și bani 
de buzunar celor ce vor fi eliberați din penitenciare. Dragnea a demis-o pe Codruța Kovesi, cu mâna lui Tudorel și îl va demite, 
cel mai probabil și pe Augustin Lazăr, Procurorul general al României. A paralizat activitatea parchetelor și a băgat spaima în 
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judecător, a mutilat legile de organizare a justiției și a sterilizat cele mai consistente infracțiuni din Codul penal. Și, de parcă nu 
este îndeajuns, de teamă să nu ajungă să-și petreacă bătrânețile prin Brazilia sau Costa Rica, Dragnea continuă să umilească o 
națiune, pregătind împreună cu alți infractori ordonanțe pentru grațiere sau amnistie. 
 Stimați colegi. Pest 90% dintre români nu susțin o ordonanță care să golească pușcăriile de hoți și tâlhari! Ar fi bine să 
știți acest lucru înainte de a arunca România într-o aventură greu de imaginat. Să sperăm că în acest an Moș Crăciun nu va veni 
cu un cadou așteptat pentru deținuți și cu o umilire națională pentru toți cetățenii cinstiți! 
Ar trebui să știți că societatea românească s-a modernizat și a crescut pentru că fiecare și-a avut locul lui cuvenit, potrivit 
faptelor sale: infractorul la pușcărie, iar cetățeanul onest a fost protejat de infractori. Acest lucru este greu, dacă nu imposibil, 
în epoca PSD-ALDE, atâta vreme cât Parlamentul este condus de președinți care au grave probleme cu legea penală, atâta 
vreme cât Guvernul este condus, indirect, de un consilier condamnat pentru că lua tainurile prin cimitire, atâta vreme cât PSD-
ALDE se fac scut în fața oricăror încercări ale justiției de a pedepsi hoția. 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Minciuna i-a făcut pe români să-şi piardă încrederea în România şi în instituţii! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Cu toţii puteţi remarca faptul că PSD-ALDE a abandonat complet programul de guvernare pentru care au fost aleşi de 
cetăţeni, în anul 2016. Putem să spunem, fără niciun fel de risc, că cele două partide nocive care conduc România nu mai au 
niciun fel de legitimitate să deţină puterea, chiar dacă ei continuă să spună că au fost aleşi de 3 milioane de români. Românii 
nu i-au ales ca să golească puşcăriile de infractori! Românii nu le-au dat un cec în alb cu care ei să schilodească lupta 
anticorupţie şi să dezincrimineze cele mai importante infracţiuni din Codul penal. Românii nu i-au ales să îndatoreze ţara cu 
sute de miliarde de lei, la dobânzi de neimaginat, iar cu banii împrumutaţi să nu reuşească să construiască absolut nimic. I-au 
înşelat deopotrivă pe angajaţi, pensionari sau investitori, motiv pentru care trebuie să plece de urgenţă de la guvernare şi din 
conducerea oricărei instituţii statale. 
 Stimaţi colegi. Încrederea românilor în instituţiile statului a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria statului român 
modern! Oamenii nu mai au încredere în justiţiei, când văd că hoţii dovediţi fug în ţările calde cu tot cu banii furaţi din 
buzunarele lor! Românii nu mai au încredere în şcoală, pentru că aceasta nu reuşeşte să-i pregătească pe elevi sau studenţi în 
acord cu ceea ce are nevoie piaţa muncii. Oamenii nici nu mai au curaj să treacă poarta spitalelor, ştiind că în interiorul 
acestora bântuie moartea, gândacii şi lipsurile de tot felul. Nimeni nu mai are încredere că autorităţile guvernamentale vor veni 
şi vor repara găurile din asfalt, vechi de ani de zile. Stau dovadă acţiunile unor cetăţeni care au început, de unii singuri, să 
repare ei înşişi strada brăzdată de gropi.  
 Stimaţi colegi. Deşi românii nu mai au o fărâmă de încredere în statul român şi instituţiile sale, acest lucru îi costă tot 
mai mult, de la o zi la alta. Statul le ia dintr-o singură răsuflare jumătate din salariu prin contribuţii şi impozite. Apoi, prin 
TVA, accize, taxe pe proprietate, taxe de pod, taxe de curaţenie, de iluminat şi mai ştiu eu ce alte invenţii fiscale, statul le mai 
bagă încă o dată mâna în buzunar! Şi, după ce buzunarul s-a golit, cetăţeanul român ar trebui să-şi achite facturile, să-şi ducă 
copiii la şcoală, să-şi cumpere singur medicamente şi eventual să se trateze băbeşte, cu ceaiuri şi tincturi. Este normal ca 
oamenii să-şi piardă încrederea, văzând că statul îi jupoaie de aproape două treimi din venituri, bani pe care fie îi fură liderii 
politici aflaţi la guvernare, fie se risipesc prin contracte inutile realizate de sponsorii politici. Nimeni, nici din ţară şi nici din 
afara ţării, nu se poate îndoi că atâta vreme cât PSD conduce ţara, tinerii vor continua să plece către alte state dezvoltate, iar cei 
rămaşi să regrete că nu au plecat şi ei. PSD a creat un stat infractor, care-i fură cetăţeanului din buzunar toate veniturile 
obţinute prin muncă şi, în schimb, nu-i oferă nici şcoli, nici spitale, nici drumuri moderne, nici siguranţă şi nici locuri de 
muncă de bună calitate! În ultimii doi ani, PSD şi liderii săi s-au dovedit atât de nocivi pentru România, că sentimentul unanim 
este acela că ne-am întors în anii 90 sau chiar mai departe. Din păcate, actuala alianţă de partide PSD-ALDE este foarte bine 
sudată, nu în interesul românilor, ci în scopul albirii de dosare a tuturor infractorilor care au jefuit România în ultimii 30 de ani! 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
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PSD îngroapă populația în datorii și împovărează mediul privat! 
 

       Recent, Banca Națională a României a afirmat că Guvernul PSD a îndatorat și îndatorează cetățenii constant și 
totodată împovărează mediul privat. Anul Centenarului, 100 de ani de la Marea Unire, marchează revenirea României la 
socialism exact la 29 de ani de la Revoluție.  

Cei din PSD vor noi taxe pentru fiecare sector de economie. Taxe pentru retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc 
etc pentru domeniile enumerate de Dragnea în Consiliul Național al PSD. Din păcate, PSD nu se consultă cu cetățenii și cu 
mediul de afaceri, ci vor să facă ca în cazul OUG13 – pe repede înainte fără a cunoaște careva Ordonanța de Urgență. Ne vom 
trezi peste noapte cu taxe în plus și cu amenzi. Pe cei din PSD nu îi mai interesează nimic. Bugetul este în FALIMENT și ei au 
promis pensii, pensii speciale, salarii. Vor forța sectorul privat să plătească. Datoria totală a populației crescuse cu 8,3%, la 
finele primului semestru, comparativ cu aceeași dată a anului trecut, fiind de 147 de miliarde de lei, conform raportului realizat 
de Banca Națională a României (BNR). În ultimii zece ani cea mai ridicată rată de îndatorare a populației raportată la PIB, de 
22,8%, a fost consemnată în perioada de criză și după criză. Acum suntem în criză economică de ne împrumutăm la fel de mult 
ca atunci? Unde este creșterea economică mult lăudată de către cei de la PSD? 
       Mulți susțin că datoria publică nu este mare, că nu o putem compara cu cele ale marilor țări – Franța, Marea Britanie, 
S.U.A. etc. Într-adevăr, însă ce putere de cumpărare au aceste state și ce economie, infrastrucură sau sistem medical, 
educațional au și cât investesc în comparație cu noi? Ei aloca de două ori, chiar de trei ori mai mult din PIB pentru educație, 
sistem medical sau infrastrucură decât noi.  Ei și-ar putea acoperi oricând datoria publică din taxele și impozitele pe care le 
adună, însă preferă să investească.  

Guvernul PSD ce face cu banii pe care îi împrumută? Plătește pensiile, pensiile speciale, salariile și atât. Vedeți 
investiții din fonduri europene sau din banii împrumutați? NU,  pentru că nu există. Se chinuie de 6 ani să deschidă un tronson 
de drum de 3,3 km, iar alții fac în 7-8 ani sute de km de autostradă sau de căi ferate, metrou. Construiesc spitale, școli, locuințe 
pentru tineri etc. Noi suntem în urmă cu zeci de ani față de marile state din Europa sau din lume. 

Cu stimă, 
Deputat 

Șovăială Constantin 
*** 

Necesitatea votării moțiunii de cenzură! 
 

Inițierea motiuniii de cenzură este impusă din cauza remanierilor succesive  care nu au făcut altceva decât să ne 
demonstreze că pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite,. Și tinerii 
pleacă! 23% dintre tineri spun că au de gând să plece din țară în următorul an, iar aproape jumătate în următorii cinci ani. 
Sărăciți prin politicile voastre incompetente nu doar românii, ci chiar România, de viitorul ei! Deşi prin Guvernele PSD-ALDE 
s-au peridat peste 70 de miniştri, în mai puţin de 2 ani, calitatea actului de guvernare a scăzut constant, de la un guvern la altul, 
efectele văzându-se în economie, în educaţie, în sănătate sau în modernizarea ţării, care s-ar fi putut face cu miliardele de euro 
din fondurile europene gratuite. Aţi utilizat remanierile guvernamentale pentru a păcăli populaţia că lucrurile se vor schimba în 
bine, de mâine, de poimâine sau din 2021. 

 În fapt, împărţeala de scaune guvernamentale nu a fost decât rezultatul răfuielilor şi împărţelilor, în stil mafiot, între 
găşti infracţionale în interiorul principalului partid de guvernare. Aţi girat o ultimă remaniere de guvern, însă constatăm că cei 
mai neperformanţi miniştri stau în continuare bine ţintuiţi în scaunele lor. 

Moţiunea depusă de opoziţia parlamentară nu este numai împotriva unui prim-ministru extrem de slab, cu grave 
carenţe de pregătire profesională, total inadecvat unei asemenea funcţii, ales pentru că ar fi, chipurile, ”neconflictual”. 
Moţiunea de cenzură este depusă împotriva întregului Guvern, care arată de la o zi la alta tot mai obez, cu 27 de ministere, 
peste 150 de secretari de stat şi peste 90 de subsecretari de stat, cu toţii plătiţi regeşte pentru lipsa totală de performanţe. 
Guvernul arată ca o agenţie de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri greu de integrat în economia privată, pe care nu i-ar 
angaja nimeni, nici măcar din milă. Cine nu se pricepe la nimic, are şanse să fie unul dintre miniştri în guvernele PSD-ALDE. 

Zi de zi, românii se trezesc dimineaţa, merg la muncă şi plătesc taxe, impozite, accize şi supraccize. Chiar dacă unele 
venituri par a fi crescut scriptic, Guvernul îi lasă cu tot mai puţini bani în buzunar. Puterea de cumpărare a scăzut simţitor în 
ultimii doi ani, din cauza creşterii preţurilor la produsele de bază, la facturile pentru utilităţi şi din cauza creşterii ratelor 
bancare. Ați promis românilor prosperitate, dar 52% spun că trăiesc mai prost decât anul trecut, scumpirile și inflația le-au 
golit buzunarele pe care voi pretindeți, cu cinism, că le-ați umplut cu bani. 66% declară că au dificultăţi în a face faţă 
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necesităţilor cu venitul pe care îl câștigă, iar 4.6 milioane de români pot fi considerați săraci, o treime dintre copiii și tinerii în 
vârstă de până la 18 ani trăind sub pragul sărăciei. Ați luat o țară care avea 0% inflație și ați dus-o la 5%. Aţi făcut din ROBOR 
o adevărată sperietoare naţională, deşi aceasta este una dintre oglinzile incompetenţei Guvernului condus de dumneavoastră. 
Oul, untul, brânza şi covrigul au devenit bunuri de lux în România! Aţi transformat „grânarul Europei” într-o ţară care importă 
până şi pâine! Producţia de porumb şi floarea soarelui din acest an este rezultatul exclusiv al Milei lui Dumnezeu şi al ploilor 
dese, căci investiţiile din agricultură nici măcar nu s-au demarat! S-a văzut lipsa totală a irigaţiilor chiar în această toamnă, 
atunci când seceta pedologică a împiedicat fermierii să are, să discuie şi să pună cerealele în pământ. Mai puţin de 20% din 
suprafeţe au răsărit, iar anul următor vom cumpăra, mai mult ca sigur, toată pâinea şi legumele din import. Ce speranţe să mai 
ai de la anul 2019, când jumătate de milion de porci au fost deja omorâţi, culturile nu au fost puse în pământ la timp, oile şi 
caprele sunt ameninţate de alte epidemii scăpate de sub control, iar efectivele de vaci sunt mai mici de la un an la altul? 

 Modelul economic nociv impus de PSD-ALDE se caracterizează printr-un fals naţionalism economic, pentru că, în 
această perioadă, aproape tot ce a produs economia românească în plus s-a cheltuit pe bunuri şi servicii aduse din import. 
Antreprenorii români sunt în continuare tratați ca un duşman care nu trebuie lăsat să crească şi să se dezvolte. 

Stimaţi parlamentari din ciscumscripția Buzău! S-a ajuns în momentul în care noi, parlamentarii responsabili, trebuie 
să spunem cu toţii GATA! AJUNGE! România NU e Belina şi nu o poţi lua pe persoană fizică! România NU poate fi 
capturată de infractori dovediţi şi de condamnaţi definitiv şi supusă intereselor acestora. Votul FAVORABIL PENTRU 
MOŢIUNEA DE CENZURĂ nu este un vot pentru iniţiatori şi nici un vot pe culori politice! Este un vot pentru România, 
pentru SALVAREA ţării din ghearele hoţilor şi ale incompetenţilor, care o storc de resurse şi care sărăcesc populaţia. Daţi 
dovadă că vă doriţi ca minciuna şi impostura să nu mai aibă ce căuta în politica românească! Dovediţi că vreţi ca anul viitor 
România să fie reprezentată în Consiliul UE de un guvern şi de miniştri de care să nu ne ruşinăm, iar ţara să fie scăpată de o 
prăbuşire economică previzibilă! 

Deputat 
Cristinel Romanescu 

*** 
 

Proiectul de parteneriat public-privat  
pentru Autostrada Ploiești-Brașov e proba incompetenței PSD-ALDE 

 
Guvernul pare să fi făcut din parteneriatele public-private soluția universală pentru a-și acoperi propria incompetență. 

La fel s-a întâmplat și în cazul proiectului de parteneriat public-privat pentru construirea segmentului de autostradă dintre 
Ploiești și Brașov. 

Experții din societatea civilă au atras public atenția asupra numeroaselor capcane ascunse în acest proiect. Cea mai 
gravă este, cu siguranță, recunoașterea faptului că toate clauzele contractului vor fi negociate la o dată ulterioară, ceea ce 
anulează orice pretenție de transparență și lasă liberă calea pentru acte grave de corupție. De asemenea, nu există nici un fel de 
studiu tehnic sau de fezabilitate, nici vreun culoar aflat deja în proprietatea statului, pe care să se poată face construcția. Mai 
mult, acest proiect se află, din motive obscure, în responsabilitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care nu are 
nici expertiza, nici experiența în a desfășura activități de această natură. Comisia nu știe mare lucru despre cum se face o 
autostradă, ceea ce ridică majore semne de întrebare cu privire la procedura prin care va fi în cele din urmă desemnat 
câștigătorul unui contract foarte lucrativ. Întreaga procedură dezvăluie haosul administrativ în care Guvernul României se 
complace. Incompetența și prostia celor chemați să administreze banul public și dezvoltarea țării noastre are costuri 
incalculabile. 

Sistemul de parteneriatul public-privat (PPP) este foarte avantajos, în anumite condiții, dar acum este un instrument 
foarte prost folosit. Banul public, mai ales cel direcționat către dezvoltarea infrastructurii, trebuie cheltuit foarte judicios, și 
mereu cu gândul la maximizarea eficienței investiției. În condițiile actuale, nici o formă de finanțare a proiectelor de dezvoltare 
nu e mai ieftină decât fondurile europene. Avem atâtea exemple de succes de la nivelul administrației locale în privința 
absorbției de fonduri europene, încât refuzul Guvernului de a folosi această „resursă strategică” este imposibil de justificat.  

Dacă tot va declanșat PSD-ul vânătoarea de trădători, cum am aflat din discursul ceaușist al lui Liviu Dragnea de 
duminică, cel mai ușor de le-ar fi să îi caute printre aceia care sacrifică proiectele majore de infrastructură ale României fie din 
incompetență criminală, fie din lăcomie.      Deputat 

Ionuț Stroe 
*** 
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Declarație politică 
 
Doamnelor și domnilor,  stimați colegi, 
De 29 de ani, în fiecare decembrie ne întoarcem și aruncăm o privire sau reflectăm adevărat asupra lui decembrie 

1989. Au trecut de atunci 29 de ani. Nu mai suntem nici copii, nici adolescenți, ci avem o Românie a celor 29 de ani trăiți în 
democrație, în libertate, o Românie în care românii, și nu doar ei, și-au pus speranța și încrederea. Într-un trai decent, într-un 
sistem de sănătate salvator, în educație, într-un stat de drept, puternic și cu respect față de proprii cetățeni. Nimeni nu poate 
nega că România a evoluat. Uneori prea anevoios, cu prea multe dispute, cu prea mulți pași făcuți înapoi.  

Ar trebui să ne uităm cu sinceritate la decembrie 1989 și la decembrie 2018: Și ar trebui să nu uităm niciodată 
decembrie 2016, moment din care România s-a oprit din evoluție și a intrat în regres.  Decembrie 2016 este momentul în care 
coaliția PSD - ALDE a preluat guvernarea, sub celebrul slogan fluturat de Liviu Dragnea: ”Îndrăznește să crezi în România!”. 
Iar majoritatea celor care s-au prezentat la vot, a crezut.  

Astăzi, după doi ani, nici cei mai înfocați susținători ai PSD și ai lui Liviu Dragnea nu mai cred. Sunt tot mai puțin 
naivii care nu înțeleg că avem parte de o guvernare împotriva românilor, o guvernare presărată cu minciuni și cu încercările 
disperate de a emite legi și ordonanțe pentru interesele unui grup, călcând în picioare noțiunile elementare ale democrației. 
Astăzi, românii sunt din ce în ce mai triști, pentru că speranțele de a trăi mai bine le-au fost înșelate. Li s-au promis măriri de 
pensii și salarii, în schimb li s-a dat o inflație record și prețuri mult mai mari la gaze, energie, combustibili și alimentele de 
bază. Puterea de cumpărare a scăzut. Li s-au promis spitale regionale și autostrăzi, drumuri expres și parcuri industriale. Toate 
au rămas și azi, după doi ani, doar pe hârtie. Li s-au promis creșe, grădinițe și școli, dar nu s-au construit decât atât cât să le 
numeri pe degetele de la o mână.  

Nimeni dintre cei care azi guvernează România nu a vorbit în campania electorală din 2016 despre ceea ce românii au, 
de fapt, din plin: scandalurile și batjocura. Scandalurile instituționale, dușmanii inventați la tot pasul, plângerile penale de tot 
felul. În Consiliile Naționale ale PSD sunt lansate atacuri și amenințări la adresa oricui are curajul să ridice glasul împotriva 
liderului Liviu Dragnea, despre care chiar și presa respectabilă de  peste ocean, din Statele Unite, se întreabă care este sursa 
averii sale.  

Mașinăria propagandei PSD funcționează impecabil. Ca să vă dau un singur exemplu, Corina Crețu, respectabil 
comisar european, atrage atenția asupra ineficienței Guvernului care refuză, pur și simplu, să scrie proiecte și să acceseze 
fonduri pentru autostrăzile României sau pentru podul peste Dunăre. Imediat, armata din jurul liderului suprem, Liviu 
Dragnea, a linșat-o mediatic pe Corina Crețu. Astăzi, aflăm cu stupoare că președintelui Klaus Iohannis i se pregătește o 
plângere penală pentru motive aiuritoare. Sper, în continuare, că este doar un act de rătăcire, o declarație neinspirată. Pentru că, 
dacă ceea ce Liviu Dragnea spune că se va întâmpla și întorcându-ne la decembrie 1989, trebuie să ne întrebăm serios: pentru 
ce au murit peste o mie de români? Oare asta și-au dorit morții de la  Revoluție, copiii și familiile lor? Oare cei secerați de 
gloanțe au gândit măcar o clipă că, peste 29 de ani, vom vorbi din nou despre un nou ”partid-stat”, condus de un condamnat 
penal care calcă în picioare principiile democrației și care ar face orice să  nu ajungă după gratii? Un om care execută pe 
oricine i se împotrivește, indiferent că este vorba despre colegi de partid sau despre zecile de mii de protestatari, pe care i-a 
bătut și gazat cu mâna jandarmeriei! 

Capcanele istoriei nu sunt puține și adesea se repetă. Azi, la 29 de ani de la Revoluția din 1989, poate ar trebui să 
reflectăm, stimați colegi, la aceste realități. Și adresez această provocare nu doar colegilor din opoziție, ci și dumneavoastră, 
dragi colegi de la putere. Vă invit să meditați cu responsabilitate la acest moment și la viitorul acestei țări. Vă invit să vă 
gândiți la morții Revoluției, la idealurile și la aspirațiile lor. Fără ei, fără decembrie 1989, nici eu, și nici dumneavoastră nu am 
fi astăzi aici. Iar prețul pe care-l  plătim acceptând la nesfârșit comportamentul lui Liviu Dragnea, compromisurile pe care le 
impune, modul discreționar în care este condusă România, derapajele de tot felul și disprețul sunt, de fapt, pete pe mormintele 
oamenilor care au crezut și au murit pentru libertate și respect. 
 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
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România dorită de Dragnea și Tăriceanu: fără opoziție și societate civilă 

 
PSD-ALDE forțează o nouă Ordonanță de Urgență privind Codul Penal și Codul de Procedură Penală, despre 

conținutul căreia am putea afla abia din Monitorul Oficial, în miez de noapte. În urmă cu un an, până aproape de Ajunul 
Crăciunului, Comisia Iordache a lucrat la foc automat, iar parlamentarii puterii din Camera Deputaților și din Senat au trecut 
peste orice regulamente și cutume, votând legi cu impact negativ pentru justiție. Legi care au scandalizat Comisia Europeană 
sau Comisia de la Veneția, dar au fost infirmate, în mare măsură, până și de Curtea Constituțională, altfel destul de favorabilă 
lui Dragnea și acoliților săi. 

Acest război nesfârșit al nervilor, cu efecte atât de nefaste pentru justiție, inclusiv prin timorarea procurorilor și 
judecătorilor. Acest lucru s-a produs în două moduri: prin intenția deschisă, demonstrată la nivel parlamentar și 
guvernamental, de a legifera în beneficiul penalilor, cât și prin campania dusă împotriva Justiției independente, în special a 
DNA și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totul a fost orchestrat cu scopul de a crea în societate percepția că are loc o mare 
vânătoare de vrăjitoare la adresa unor oameni nevinovați din politică, în vreme ce aceștia sunt preocupați să nu-şi ispășească 
pedepsele și să nu poată fi recuperate prejudiciile. 

În același timp, trebuie să încercăm să ne imaginăm cum ar fi arătat astăzi România sub PSD și ALDE, sub Dragnea și 
Tăriceanu, dacă partidele politice de opoziție, alături de președintele Klaus Iohannis, nu ar fi contestat legile la Curtea 
Constituțională, nu ar fi luat poziție față de masacrarea cadrului legislativ privind justiția. Cum ar fi arătat România sub 
Dragnea și Tăriceanu fără o societate civilă activă şi vigilentă, fără câteva instituții de presă care se luptă să supraviețuiască și 
să fie în serviciul publicului lor, nu în serviciul unor baroni politici? 

Lecția Centenarului, așa cum am mai spus-o în Parlamentul României, este că românii se pot uni, pot opri prin 
acțiunea lor instaurarea totală a autocrației de Teleorman. Nici un efort nu este prea mare pentru a păstra democrația în 
România! 

Democrația este costisitoare și tot timpul reversibilă dacă puterea cade, conjunctural, în mâinile unor avizi de putere şi 
bani! De aceea, fiecare român ar trebui să facă tot ce îi stă în putere ca democrația să rămână principiul de guvernare și pentru 
generațiile care urmează. La 100 de ani de Românie modernă, trebuie să ne gândim ce țară lăsăm celor de mâine! 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
O măsură bună, anulată printr-o decizie proastă! 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
 Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de 
pensii, în vigoare de la 27 octombrie 2016, instituia o derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin intermediul căreia persoanele care nu aveau calitatea de 
pensionari puteau efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de 
asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 
 Termenul până la care puteau fi aplicate prevederile acestui act normativ a fost prelungit succesiv, de la cel iniţial, 
stabilit pentru 27 aprilie 2017, la 31 decembrie 2017 şi, ulterior, până la 31 decembrie 2018, de fiecare dată fiind invocate 
perioada scurtă de timp care nu a dat posibilitatea tuturor categoriilor de solicitanți de a plăti contribuțiile sociale pe o perioadă 
anterioară, existența a numeroase solicitări din partea unor cetățeni români din țară și străinătate privind asigurarea la sistemul 
public de pensii, dar şi faptul că plățile retroactive astfel efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat au permis, cel puțin 
pentru un timp, refacerea echilibrului bugetar. Cu alte cuvinte, în sfârşit, o măsură bună, atât pentru cetăţeanul-contribuabil, 
care îşi mai peticea zestrea de ani contabilizaţi ca şi vechime în muncă, dar şi pentru sacul bugetar al asigurărilor sociale care, 
de la majorările electorale succesive ale punctului de pensie, ne arăta cam de mult urzeala. 
 De altfel, Casa Naţională de Pensii Publice anunţa triumfal că, în nici doi ani, de la data intrării în vigoare a Legii 
nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la finalul lunii septembrie 2018, au fost încheiate nu mai puţin de 
39.341 contracte de asigurare socială pentru care casele teritoriale de pensii au încasat suma de 221.981.718 lei. 
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 Cu toate acestea, aceeaşi instituţie anunţa recent, ultimativ, persoanele care intenţionau să-și plătească retroactiv 
contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, că puteau să întreprindă acest demers numai până la data de 31 decembrie 2018. 
 Întrucât posibilitatea achitării retroactive a contribuţiei de asigurări sociale a fost menţinută - în anumite condiţii - şi în 
proiectul noii legi a pensiilor, având în vedere numărul mare de asiguraţi care au accesat deja această facilitate, este evident că 
termenul ultimativ, stabilit pentru finele acestui an, prin actuala legislaţie, trebuie prelungit până la intrarea în vigoare a 
viitorului cadru normativ, care însă nu va produce efecte decât din anul 2021. Altminteri, în următorii doi ani, vom constata că 
o măsură bună poate fi anulată printr-o decizie proastă. 
 Vă mulţumesc!        Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Dragnea își asigură susținerea baronilor PSD din teritoriu cu banii din bugetul pe anul 2019 
 

Domnule președinte,  doamnelor și domnilor deputați, 
Deși PSD nu a depus încă, în mod oficial, un proiect de buget pentru anul 2019, trimițând România într-o situație de 

criză și incertitudine, acest proiect există, dar este doar pentru uzul intern al PSD. La fel cum, nu demult, Dragnea era singurul 
om care cunoștea programul de guvernare al PSD, el a devenit acum aproape singurul care cunoaște bugetul pe anul 2019. 
Aproape singurul, pentru că lângă el se află și infractorul condamnat Vâlcov. Încercând să-și asigure loialitatea baronilor PSD, 
care au început deja să cam mârâie pe la colțuri, Dragnea pregătește un buget hipercentralizat, de tipul celor din economia 
planificată a lui Ceaușescu, tocmai pentru a putea controla raporturile de putere din PSD. După principiul “eu v-am făcut, eu 
vă omor”, Dragnea croiește un buget în care consiliile județene, de exemplu, sunt excluse de la redistribuirea banilor pentru 
echilibrarea bugetelor locale, alocările fiind făcute exclusiv de la București, după cum vrea Liviu Dragnea. Trecând peste 
incompetența premierului Dăncilă, care nu e în stare nici măcar să deosebească euro de lei, sau peste pana de idei a ministrului 
Orlando al Finanțelor și Discotecilor, se pare că bugetul PSD pentru 2019 va fi croit în special pentru alocarea de ajutoare 
sociale care să fidelizeze electoratul iobăgit al PSD și pentru finanțarea de la centru, în funcție de loialitate, a baronilor PSD 
din teritoriu. 

Desigur, toată lumea se întreabă de unde vor proveni banii, atâta timp cât investițiile publice, fondurile europene și 
susținerea mediului privat nu sunt pe placul lui Dragnea și al PSD. Ei bine, banii vor veni, în principal din două surse. Prima 
sursă: din împrumuturi, fie externe, la dobânzi tot mai mari, fie interne, de genul păcălelii numită Contul de Economii Junior 
Centenar, în fapt un mecanism financiar fără randament, ce va deveni un nou carusel de tipul carnetelor CEC pentru 
cumpărarea de mașini Dacia. A două sursă de venit o va constitui Fondul Suveran al lui Dragnea, prin intermediul căruia se va 
vinde tot ce a mai rămas de preț prin economie, o parte din bani ajungând în conturile partidului. Deja primele privatizări 
miraculoase au început prin vânzarea Oltchimului către un om de afaceri finanțat de o bancă a statului rus... 

În condițiile în care deficitul bugetar pe 2018 este triplu față de 2017, iar cheltuielile de personal ale statului sunt mai 
mari cu un sfert, cele mai afectate sectoare vor fi educația și investițiile, iar prin aceasta fiecare cetățean român care nu este 
dependent de ajutoarele sociale. În condițiile în care Dragnea, Vâlcov și PSD vor mai rămâne la conducerea României, ne 
așteaptă un an 2019 fără autostrăzi și fără spitale, dar cu creșteri de taxe, cu creșterea inflației și cu scăderea nivelului de trai al 
românilor. Un an 2019 cu un socialism reinventat pentru a susține plata nemuncii și a dependenței față de PSD. 

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

O moțiune cât o națiune! 
Stimați colegi, 
Joi vom dezbate și vota moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare PNL-PMP-USR împotriva Guvernului 

condus de Liviu Dragnea prin Viorica Dăncilă.  
Așa cum am făcut un apel zilele acestea către locuitorii județului Iași să îi îndemn pe toți cetățenii de bună credință să  

contacteze parlamentarii de Iași și să le ceară să voteze căderea unui Guvern care a șters județul Iași de pe harta investițiilor, la 
fel vin astăzi în fața domniilor voastre și vă reamintesc că noi, parlamentarii din județele Moldovei, avem obligații față de cei 4 
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milioane de locuitori din regiunea noastră, să le reprezentăm interesele și să atragem cât mai multe investiții în județele 
noastre, crunt lovite de guvernările social democrate care au știut doar să exploateze regiune din punct de vedere electoral. 

Trebuie să votăm pentru interesele regiunii noastre și pentru țară! 
Am tot dezbătut deserviciile economice, sociale și politice pe care Guvernul Dragnea-Dăncilă le aduce României, 

prigonind investitorii, îndepărtându-ne de partenerii internaționali, de valorile Europei democratice și nu este un secret pentru 
nimeni că politica naționalist-izolaționistă practicată de Guvernul PSD servește exclusiv lui Liviu Dragnea! 

Ei bine, dincolo de aspectele ce țin de politica națională și relațiile internaționale, acest Guvern trebuie să plece pentru 
că și-a bătut joc de ieșeni și de moldoveni. 

Un Guvern care ignoră Iașul și desconsideră nevoile Moldovei nu trebuie investit sau menținut la putere! 
Dincolo de retorică și politică sunt cetățenii și viețile oamenilor sunt prioritare pentru orice politician de bună credință: 

cifrele sunt grăitoare și lipsa proiectelor mari de infrastructură rutieră, medicală, sportivă, culturală mențin Moldova într-o 
izolare cenușie! 

Fiecare parlamentar de bună credință are obligația morală să voteze împotriva unui Guvern care a tăiat Iașul și 
Moldova de pe lista investițiilor:  

Nu avem Autostrada Iași-Tg.Mureș și nici Suceava-București pentru că Guvernul PSD refuză fondurile gratuite puse 
la dispoziție de Uniunea Europenă. 

Nu avem Centura Iasului pentru că Guvernul refuză să aloce fonduri pentru un proiect ce stagnează de 5 ani. 
Anual au loc sute de accidente rutiere grave cu zeci de morți pe principalele axe rutiere ce străbat judetul Iași, dar 

Guvernul refuză să lanseze studiile pentru centurile orașelor Tg.Frumos și Podu Iloaiei și să finalizeze Centura Pașcaniului. Nu 
avem stadion modern și sală polivalentă pentru că fondurile sunt alocate către Alexandria, Craiova și alte orașe mici din zona 
de influență controlată de Dragnea-Olguța Vasilescu Nu avem Spital Regional de Urgențe la Iași pentru că Guvernul PSD 
tergiversează lucrurile și dorește amânarea pentru exercițiul financiar 2021-2027, adică alte promisiuni electorale Nici un oraș 
reședință de județ din Moldova nu are finalizată soseaua de centură, deși Suceava, Vasluiul, Botoșaniul, asemenea Romanului 
au nevoie urgentă de variante ocolitoare pentru a devia traficul și a reduce poluarea și numărul accidentelor rutiere Sunt doar 
câteva argumente pentru ca acest Guvern să plece pe ușa din dos a istoriei! 

Avem nevoie de politicieni de bună credință care să susțină interesele Moldovei și de aceea fac un apel la conștiința 
domniilor voastre și joi să votați împotriva unui Guvern care a ținut Moldova departe de dezvoltare, împotriva unui Guvern 
care a știut doar să se ridice pe voturile moldovenilor, dar i-a întors spatele când a venit vorba de alocări bugetare! 

Dragi colegi, susțineți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dragnea via Dăncilă pentru că interesele regiunii 
noastre primează, pentru că Moldova Contează! 

 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,       Deputat 
Costel Alexe 

*** 
Singura soluție onestă pentru criza politică este întoarcerea la popor 

 

Reuniunea PSD de la sfârșitul săptămânii trecute a consemnat cea mai gravă deteriorare a discursului public din 
toată perioada post-decembristă. Interesele personale și de clică au fost declarate fățiș drept program politic de guvernare. 
Gesturi politice de maximă gravitate au fost puse în discuție de Liviu Dragnea cu lejeritatea unui comediant, care dorește 
doar să își amuze publicul, nu cu responsabilitatea la care ar fi obligat un om politic.  

O ordonanță de urgență a Guvernului privind grațierea și amnistia pare acum iminentă, Președintele a fost amenințat 
cu suspendarea pe motiv de „înaltă trădare”, iar toți cei care stau în calea PSD au fost declarați dușmani ai țării. Liviu 
Dragnea (în complicitate cu toți cei care au asistat din sală fără să ia atitudine) ne spun că ei, de fapt, au ieșit complet din 
logica democratică. Pentru ei, Partidul reprezintă Poporul și cine critică Partidul se face vinovat de trădare. Iată că memoria 
instituțională este puternică la PSD și, în ciuda spoielilor și schimbărilor de brand, acest partid este cu adevărat 
continuatorul Partidului Comunist Român, prin oameni, prin mentalități și prin apucături.  

PSD este complet rupt de realitate. Disperarea cu care își apără corupții îi orbește la semnalele clare venite din partea 
societății, inclusiv de la proprii lor votanți, că lupta lor surdă împotriva independenței justiției este condamnabilă. Dacă ar fi 
dedicat și lucrurilor necesare o sutime din efortul pe care l-au investit în lupta pentru controlul justiției, astăzi am fi avut mai 
mult de 3 kilometri de autostradă inaugurați, am fi avut spitale regionale și în realitate, nu doar pe hârtie, am fi avut măcar o 
șansă de a fi uniți în anul Centenarului. 
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PSD se află cu totul în afara mandatului pe care l-au primit de la popor și cu care s-au lăudat atât de mult. În aceste 
condiții, singura ieșire onestă din această criză morală este întoarcerea la popor, prin alegeri anticipate. Nu vreau să fiu acuzat 
de naivitate. Sunt conștient că procedura constituțională este în mod intenționat greoaie și că practic actualul Parlament este 
singurul care are cu adevărat puterea de decizie în această privință. Mi-aș dori, însă, să văd la toți cei care suntem astăzi 
membri ai Parlamentului minima responsabilitate de a accepta că reprezentăm poporul, și nu interesele personale ale unor hoți 
care vor să scape nepedepsiți. 

Deputat 
Mihai Culeafa 

*** 
De ce românii emigrează în continuare dacă economia duduie?! 

 

Domnule președinte, stimați colegi, 
De ce românii emigrează în continuare dacă economia duduie? - O întrebare la care se pare că nu există răspuns! 

România continuă să doneze materie cenușie, unul din cinci români care pleacă din țară având calificare superioară. Potrivit 
Institutului Național de Statistică din 2007 până în prezent 3,4 milioane de români au ales viața în străinătate, dar sunt convins 
că numărul lor este mult mai mare. 

Este trist, dar adevărat, că în ultimii ani au plecat din țară elitele și profesioniștii, iar domeniile intră în criză unul după 
altul. Pe parcursul anului 2017 aproape 210.000 de români au părăsit țara pentru a lucra în străinătate, iar autoritățile nu au și 
nici nu vor să găsească soluții și să ia măsuri urgente pentru criza de forță de muncă pe care România o traversează. Cifrele 
arată cât de mult îmbătrânește țara noastră, iar criza de forță de muncă în construcții, în domeniul sanitar și în cel hotelier se 
adâncește. 

Stimați guvernanți, avem nevoie urgentă de politici publice responsabile pentru a rezolva problemele medicilor, ale 
constructorilor, dar și ale altor categorii, deoarece migrația masivă este una din gravele probleme cu care ne confruntăm. 

Cu această criză a forței de muncă nu este de glumit, fiind mult mai gravă decât cea economică. O criză economică 
dispare în câțiva ani, dar depopularea României are efecte grave pe termen lung. Trebuie să ne gândim serios la faptul că mulți 
dintre românii care au plecat deja iau greu hotărârea de a se întoarce acasă. De ce aleg să plece românii pentru a trăi și a munci 
departe de țară? - Pentru că vor o viață  mai bună, vor acces nediscriminatoriu la serviciile guvernamentale și sociale, vor mai 
multe oportunități în carieră și nu își mai doresc o țară în care domnește instabilitatea politică. 

Stimați colegi, 
România se îndreaptă într-o direcție greșită. Partidele aflate la putere nu guvernează pentru noi, ci pentru ele, iar 

societatea românească a ajuns în punctul în care un viitor bun pare imposibil.  
Iar România are nevoie de un astfel de viitor! 

Deputat 
Acad. Prof. Dr. Florin Stamatian 

*** 
 

Autostrăzile, capitolul la care România nu a intrat în Europa 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Guvernul României a inaugurat doar o treime din autostrăzile promise pentru Centenar, acumulând astfel şi mai multe 

promisiuni nerespectate. Şoferii vor continua să circule pe drumuri prost întreținute și aglomerate, în condiții de risc, iar 
numărul accidentelor va creşte în continuare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța că va 
inaugura 1 Km de autostradă pentru fiecare an din cei 100 pe care țara noastră îi împlinește în 2018.  

Rezultatul nu a fost cel așteptat! Doar 29 de km au fost inaugurați, iar Viorica Dăncilă s-a supărat și intenţionează să îl 
demită pe șeful CNAIR, dacă până la 31 decembrie nu avem 100 de kilometri de autostradă finalizaţi. Lucru imposibil de 
îndeplinit! Este tardiv să demită un director nepriceput acum, cu doar câteva zile înainte de finalul anului. Lucrul acesta trebuia 
făcut din timp şi probabil că rezultatele erau altele. Săptămâna trecută, sub presiunea demiterii, mare surpriză: încă 14 km de 
autostradă au fost inaugurați. CNAIR încasează lunar sume exagerate de bani, dar în loc de şosele finalizate face promisiuni! O 
companie cu 7.000 de angajați, dintre care 1.300 sunt posturi de conducere, cu salarii de mii de euro pe lună, o companie care 
nu își face treaba. În 2019 vor fi inaugurați 116 km, în 2020 vom depăși pragul de 1000 km. Nimeni nu mai crede! Termenele 
nu vor fi respectate nici pentru 2018, nici pentru 2019, nici pentru 2020. Vinovat de această situaţie nu este numai CNAIR. 
Vinovați sunt cei care guvernează această țară. Nu sunt capabili să gestioneze proiecte mari care de multe ori sunt prost 
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gândite, constructorii sunt neserioși, iar la nivelul Ministerului Transporturilor este o totală lipsă de strategie pentru elaborarea 
în timp a proiectelor. La 100 de ani de la Marea Unire, ne lăudăm cu numai 776 km de autostradă, din care 100 moșteniți de la 
Ceaușescu. Adăugăm cei 29 de km și încă 14 km inaugurați în acest an. Rezultatul este departe de cifra promisă! Autostrăzile, 
capitolul la care România nu a intrat în Europa. Incompetență sau rea-voință? Promisiunile actualilor guvernanţi sunt în 
continuare mărețe! Felicitări domnilor guvernanți!  Românii vă vor fi recunoscători .... dacă plecați de la guvernare! 
 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
               doamnei Grațiela Leocardia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
               doamnei Carmen Daniela-Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Problemele de pe Valea Oltului  
Stimați miniștri, 

      Zilele acestea pe Valea Oltului au căzut pietre și copaci pe carosabil, mai exact pe marginea DN7, în zona intrării în 
județul Sibiu. Această zonă este periculoasă și totodată aglomerată de mulți ani fără a se lua vreo măsură concretă pentru a 
preveni astfel de incidente. Ne confruntăm cu zeci de accidente pe lună pe Valea Oltului, fapt pentru care vă solicit să 
interveniți de urgență. În zona podului peste pârâul Meghiș cad des pietre care avariază mașinile oamenilor. De multe ori 
aceste pietre provoacă dificultăți ale traficului.  
      Montarea de parapeți de beton, plase pentru pietre și tăierea copacilor din apropierea DN7 sunt unele dintre soluțiile ce 
ar putea fi implementate. Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 
     Cu respect,          

Deputat 
Șovăială Constantin 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Problemele din zona Svinița 
Stimate domnule ministru, 

       De mai mulți ani sunt probleme în zona comunei Svinița, la viaductul Sviniţa, judeţul Mehedinţi, producându-se 
constat accidente, unele dintre ele foarte grave, deoarece nu există parapeți de beton. Din cauza asta, mulți șoferi plonjează 
direct în Dunăre fără a mai avea vreo scăpare. Asta în condițiile în care atât autoritățile locale, cât și cetățenii au atras atenția 
de fiecare dată asupra pericolului din zona. Față de cele menționate, vă solicit ca în zona să se pună parepeți de beton sau de 
plastic pentru a preveni accidentele.  Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 
    Cu respect, 

Deputat 
Șovăială Constantin 

*** 
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Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
              doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Violența domestică în rândul tinerilor 
Stimați miniștri, 

         Toată țara a auzit despre cazul tinerei ,,Mara’’ ( numele victimei este protejat, nefiind cel real), făcut public de către 
Casa Jurnalistului care a fost agresată direct sau indirect timp de doi ani. Nici polițiștii, nici procurorii nu au intervenit chiar 
dacă exista bază legală – art.208 din N.C.P, art.207 din N.C.P, respectiv art.206 din N.C.P. Agresorul se numește Vlad Andrei, 
cunoscut ca un tânăr cu influențe și căruia nu îi pasă de legile din România. 
     Observăm zilnic o creștere a ratei volenței domestice, violența între adolescenți și nu se întâmplă nimic concret. 
Majoritatea agresorilor sunt bărbați (92% din cazurile raportate la Poliție), iar majoritatea victimelor sunt femei (76%). Mai 
mult de jumătate dintre cazurile de hărțuire online au loc pe rețele de socializare. Pe Facebook au fost reclamate 60 de 
milioane de conturi false anul trecut. 54 000 de cazuri cu revenge porn și șantaj cu poze intime au fost semnalate într-o singură 
lună. 
     La Secția 8 din Sectorul 2 un polițist a ignorat plângerea fetei mai sus menționate și a ironizat-o. Totodată, psiholoaga 
Adina Codreș care lucrează la Protecția Copilului nu a dorit să o ajute și a trimis-o acasă, să își vadă de treaba ei. Ionuț Asan, 
de la Secția Locală nr. 8 este unul dintre apărătorii agresoului. 
    În 2016, Inspectoratul General al Poliției Române a înregistrat 1266 de plângeri pentru amenințare. În 890 dintre 
cazuri, agresorii erau soții sau iubiții victimelor. Cazul ,,Marei’’ nu este singurul în care victima este intimidată și blamată de 
autorități. România a fost recent condamnată la CEDO pentru un caz în care judecătorul i-a spus victimei că e vina ei că a fost 
bătută și amenințată de soț. În alt caz, un polițist a abuzat sexual copii, ani de zile, acoperit de colegi. 
    Conform Casei Jurnalistului numele victimei este protejat, însă celelalte nume sunt reale. 
    Am rugămintea de a-mi răspunde în scris la întrebrea înaintată. 

Care este motivul pentru care timp de 2 ani nimeni nu a acționat chiar dacă se știa de acest caz? 
Care sunt oamenii care au protejat din cadrul MAI și cum vor fi sancționați? 
Despre ce dosar este vorba și de ce nu a existat o condamnare pentru tânărul mai sus menționat? 

     Am rugămintea de a-mi trimite toate datele relevante despre acest caz și să acționați. Vă solicit totodată să trimiteți 
corpul de control și să se înceapă o anchetă internă. Dacă relatările de la Casa Jurnalistului sunt reale este cazul să se lase cu 
concedieri și dosare penale. Solicit răspuns în scris la întrebarea înaintată. 
    Cu respect, 

Deputat 
Șovăială Constantin 

*** 
 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Măsuri privind participarea adulților la programele de formare profesională 
 

Stimate domnule ministru, 
Ultimele date publicate de Eurostat arată că procentul adulților de vârstă activă care participă la programe de educație 

formală sau non-formală a ajuns la 45,1% în 2016, la nivelul Uniunii Europene. Țara noastră se situează pe ultimul loc, cu o 
rată de participare de doar 7% în 2016. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
Ce măsuri vor fi puse în practică pentru a stimula participarea la programele de formare profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții a adulților de vârstă activă din țara noastră? 
Câte programe de formare profesională a salariaților au fost organizate în ultimii doi ani şi care a fost numărul 

beneficiarilor? 
Care au fost costurile acestor programe de formare? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat 

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



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2018  
Săptămâna 17 – 21 decembrie 2018  

 

 

57 
 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Disfuncționalități în decontarea abonamentelor pentru transportul școlar 
 

Stimată doamnă ministru, 
În ultima perioadă, am avut o serie de întâlniri cu organizații ale tinerilor din județul Bacău, care mi-au semnalat o 

serie de disfuncționalități în ceea ce privește modul în care sunt decontate abonamentele pentru transportul școlar, în special 
pentru elevii care urmează cursurile liceale. Din discuțiile purtate a reieșit faptul că nu puține sunt situațiile în care tinerii care 
doresc să meargă la liceu se confruntă cu situația nedorită de a scoate bani din buzunar pentru transportul zilnic spre unitățile 
de învățământ. Pentru mulți dintre aceștia, sumele suportate de familii reprezintă o adevărată problemă, ceea ce face ca unii să 
abandoneze școala și, implicit, să-și diminueze șansele unei cariere și a unei vieți decente. 

Potrivit legislației în vigoare, elevii care sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la școală pe distanțe de până la 50 
de kilometri pot beneficia de decontarea integrală a abonamentelor lor de transport rutier. Tot în teorie, transportatorii au 
obligativitatea să respecte tarife maxime la stabilirea prețurilor acestor abonamente, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 
863/2016, însă tarifele au fost valabile până la 1 septembrie 2017. Tot teoretic, tarifele maximale aplicate în anul școlar 2016-
2017 de transportatorii rutieri pentru stabilirea prețurilor abonamentelor de care pot beneficia elevii care fac naveta urmau să 
fie menținute și în următorii doi ani școlari, respectiv până la 1 septembrie 2019. Această neconcordanță legislativă, cu tarife 
care au încetat să mai fie aplicabile din 2017, a făcut ca transportatorii să perceapă diferențe de tarif, în condițiile majorării 
succesive a prețurilor la carburanți și alte utilități, precum și a impozitelor și taxelor aferente muncii salariaților lor. 

Cei care au de suferit din toată această degringoladă sunt tinerii și familiile lor, aflate în imposibilitatea de a-i susține. 
Situația este întâlnită mai ales în mediul rural, unde elevii de liceu fac zilnic naveta de zeci de kilometri, în speranța că vor 
avea șansa la educație și la un trai mai bun. O țintă tot mai greu de atins! 

Doamnă ministru, 
 Potrivit unui raport realizat de Monitorul educației și formării al Comisiei Europene, în România se înregistrează a 
treia cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Suntem pe ultimele locuri la majoritatea 
indicatorilor urmăriți și nu a fost atinsă niciuna dintre principalele ținte pentru 2020 pe acest subiect. Neajunsurile care duc la 
creșterea abandonului școlar reprezintă, din păcate, un efect care, dincolo de statistici, conturează starea de dezvoltare și de 
profesionalizare a unui popor, pe termen mediu și lung. Aceleași îngrijorătoare statistici ale Uniunii Europene arată că 
proporția tinerilor români care au cel mult gimnaziu în segmentul de vârstă 18-24 ani este de 18,1%, față de o medie 
înregistrată în țările UE de 10,6%, apropiată de ținta de 10% pentru 2020. În plus, echitatea în educație, decalajul dintre mediul 
rural și cel urban rămân realități de necontestat, care vorbesc despre inegalitățile din societate. În aceste condiții, vă rog să-mi 
spuneți, doamnă ministru, care este strategia pe care o aveți în vedere pentru diminuarea abandonului școlar în rândul 
populației de liceu. Vă rog să precizați dacă aveți în vedere propunerea de a modifica Hotărârea Guvernului nr. 863/2016, în 
sensul eliminării plafoanelor maximale care pot fi aplicate și care să permită decontarea integrală a abonamentelor pentru 
transportul elevilor navetiști, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să contribuie financiar și să-și permită continuarea 
studiilor, spre beneficiul lor, dar și al societății românești, actuale și viitoare.  

Rog răspuns scris. 
Deputat 

Tudorița Lungu 
*** 

Adresată dnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Halda de fosfogips de la Bacău 
Stimată doamnă ministru, 
În luna octombrie a acestui an, prin Întrebarea nr. 5639A/03-10-2018, vă atrăgeam atenția asupra gravelor probleme pe 

care halda de fosfogips de la Bacău, care pune în pericol atât sănătatea oamenilor, cât și a mediului, le creează. Din păcate, 
această situație trenează de foarte mulți ani, negăsindu-se nici până în prezent vreo rezolvare.  

Prin răspunsul 12.499/23.10.2018, am fost informată că, în perioada 2-4 octombrie 2018, o comisie formată din 
reprezentanți ai Ministerului Mediului, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General, Gărzii Naționale de Mediu – 
Comisariatul Bacău, Agenția Națională de Mediu Bacău, a efectuat un control pe amplasamentele depozitelor de deșeuri 
neconforme din județul Bacău, printre care și halda de fosfogips, urmând să fie întocmit un raport de către Ministerul 
Mediului. 
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Ținând cont de cele expuse mai sus, vă rog, doamnă ministru, să-mi puneți la dispoziție raportul întocmit de 
specialiștii ministerului pe care îl conduceți, cu toate concluziile privind neconformitățile, atât în ceea ce privește halda de 
fosfogips, cât și alte depozite neconforme.  
Menționez că solicit răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie,      Deputat 
Tudorița Lungu 

*** 
 

Adresată dlui Raed Arafat, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne 
 

Situația spitalelor din punct de vedere al gradului de risc seismic 
 

Stimate domnule secretar de stat, 
În luna octombrie a acestui an, prin Întrebarea nr. 5849A/17.10.2018, vă solicitam să ne informați asupra concluziilor 

privind starea spitalelor din capitală și din țară, în ceea ce privește riscul seismic, așa cum a reieșit în urma exercițiului 
”SEISM 2018”. Prin răspunsul 21.574/09.11.2018, am fost informate că niciunul dintre spitalele din București spre care au 
fost îndrumate potențialele victime, în timpul exercițiului, nu au fost expertizate spre a fi încadrate în diverse clase de risc 
seismic. Prin intermediul aceleiași adrese, am aflat că există în Capitală și în țară 18 spitale (corpuri de clădire) încadrate în 
clasa I de risc seismic și 45 încadrate în clasa a II-a de risc seismic. În acest sens, vă solicităm, domnule secretar de stat, să ne 
puneți la dispoziție lista nominală cu spitalele din București și din țară (corpuri de clădire) aflate în clasa I și a II-a de risc 
seismic.  Menționăm că dorim răspuns scris. 

Cu deosebită consideraţie,    
 

                      Deputat                                                                            Deputat 
                  Tudorița Lungu                                                                     Viorica Cherecheș 

*** 
 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 

 

Măsurile avute în vedere pentru creșterea gradului de formare profesională a adulților 
 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit ultimelor cifre, comunicate de către Eurostat, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce 

privește urmarea cursurilor și trainingurilor de formare profesională sau educație formală. Astfel, doar 7% dintre românii cu 
vârste cuprinse între 25-64 de ani au urmat programe de training sau cursuri de educație formală, în decursul ultimelor 12 luni, 
media UE fiind de 45,1%. Dintre acești 7%, doar 1,7% urmau forme de educație formală, în timp ce 5,6% erau implicați în 
educație non-formală. 

Având în vedere aceste statistici, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați care este impactul acestei situații asupra 
pieței muncii din România, precum și ce măsuri aveți în vedere pentru creșterea numărului românilor de vârstă activă care 
urmează cursuri de formare profesională. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Privatizarea Oltchim 
Stimate domnule ministru, 
Privatizarea Oltchim a intrat, recent, într-o nouă fază, prin vânzarea unui nou pachet de acțiuni către o firmă privată. 

Cu toate acestea, presa a relatat, de mai multe ori, despre faptul că banca VTB Europe, care a susținut financiar această 
tranzacție, este o subsidiară a unei banci controlată de statul rus, ce a fost sancționată de către SUA și UE pentru că a susținut 
financiar operațiunea de anexare a Crimeei din anul 2014. 
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În aceste condiții, vă rog să-mi precizați dacă această tranzacție a fost avizată de către UE și dacă filiala VTB Europe 
se află sau nu pe lista băncilor rusești supuse sancțiunilor europene. Totodată, vă rog să-mi precizați care este procentul 
acțiunilor Oltchim pe care Statul Român, prin Ministerul Economiei, le mai are în proprietate după această tranzacție, precum 
și dacă se are în vedere o nouă vânzare a acestor acțiuni. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată doamnei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni 
 

Confiscarea în masă a mașinilor românilor din Italia 
Stimată doamnă ministru, 

 Românii din Italia au devenit, recent, țintele unor campanii de discriminare organizate de Poliția italiană, după intrarea 
în vigoare a unor modificări la codul rutier italian. Astfel, numeroși români din Italia au fost amendați cu sume importante sau 
mașinile le-au fost sechestrate sau chiar confiscate pentru că erau înmatriculate în România. 
 Vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile pe care ministerul condus de dumneavoastră le-a luat pentru a-i proteja pe 
românii din Italia în fața acestor discriminări, precum și dacă ați informat autoritățile europene cu privire la încălcarea 
dreptului la liberă circulație a unor cetățeni europeni, de către Poliția italiană. Menționez că doresc răspuns în scris. 

Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,       Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Programul “1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România” 
 

Stimate domnule ministru, 
 Guvernul ungar a alocat recent noi fonduri destinate programului “1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în 
România”, program lansat în contextul sărbătoririi de către România a Centenarului Marii Uniri de la 1918. În cadrul acestui 
program vor fi lansate și o serie de materiale în limbile engleză și germană, destinate comunității internaționale, în care se 
vorbește despre presupuse încălcări ale drepturilor comunității maghiare din România. 
 Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, domnule ministru, dacă statul român monitorizează punerea 
în aplicare și derularea acestui program, precum și care este reacția României la promovarea de către Ungaria, în mediul 
internațional, a unor presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale ale etnicilor maghiari din România. Menționez că doresc 
răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,                   Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată  domnului Lucian ȘOVA, ministrul Transporturilor     
 

Control integrat în videocamerele CNAIR – vignetă, ITP, RCA 
Domnule ministru, 

 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere deține și întreține un număr apreciabil de camere video 
pentru depistarea autovehiculelor care circulă pe drumurile publice (drumuri naționale și autostrăzi), fără a fi plătit taxa pentru 
utilizarea drumurilor (ro-vigneta). Este un sistem eficient, care a redus considerabil numărul autovehiculelor care ar putea evita 
plata acestui tip de taxă. 
În același timp, pe drumurile publice circulă peste 1 milion de autovehicule care nu dețin o poliță validă de răspundere civilă 
obligatorie (potrivit oficialilor ASF, din peste 6 milioane de vehicule care rulează pe șoselele României, peste 20% nu au o 
poliță validă RCA). De asemenea, peste 1 milion de autovehicule circulă fără să aibă Inspecția Tehnică Periodică efectuată 
(ITP), ceea ce contribuie, o dată în plus, la riscurile tot mai mai de accidente soldate cu victime. Verificare deținerii unei polițe 
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RCA sau a ITP valid se face exclusiv atunci când poliția rutieră face filtre, ori acest lucru se realizează numai după 
posibilitățile poliției.  
 De peste 5 ani, asociațiile transportatorilor din România au oferit miniștrilor soluția foarte simplă a utilizării camerelor 
CNAIR și pentru verificarea, în baza numărului de înmatriculare, atât a vignetei, cât și a poliței RCA și a ITP. Pentru acest 
lucru ar fi suficient ca acestea să fie conectate la bazele de date CEDAM și RAR, iar restul este doar voință administrativă. 
Față de situația expusă, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă și când anticipați ca o asemenea soluție ar putea fi 
operaționalizată? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 

Adresată domnului Marius Pîrvu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor  
Garanția pentru produsele de folosință îndelungată 

 

Domnule președinte, 
 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, rămâne în continuare o structură guvernamentală de încredere, 
care, în ciuda criticilor, își îndeplinește într-un mod rezonabil scopul și funcțiile prevăzute de lege. Cu toate acestea, unele 
dintre problemele pe care le întâmpină consumatorii provin chiar din neclaritatea sau imprecizia prevederilor legale sau chiar 
din inexistența unor norme care să protejeze consumatorul. Spre exemplu, în prezent, elaborez o propunere legislativă care să 
modifice legislația în materia acordării garanției și execuției acesteia pentru produsele de folosință îndelungată. De exemplu, 
consumatorul căruia i se defectează produsul (frigider, televizor, centrală termică etc), în perioada de garanție, este privat de 
utilizarea acestui produs pe perioada executării lucrărilor de reparație, care, uneori poate dura săptămâni de zile. În acest sens, 
susțin ca pe perioada reparației, consumatorul să beneficieze de un produs similar, pus la dispoziție de furnizor. Pentru aceste 
demersuri, vă solicit, domnule președinte sprijinul prin furnizarea următoarelor informații: 

Potrivit informațiilor de care dispune Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care este rata de chemare 
în service a produselor de folosință îndelungată ca urmare a defecțiunilor apărute în perioada de garanție? 

Care este durata medie a reparațiilor realizate în service-urile autorizate pentru produsele de folosință îndelungată? 
Vă solicit, de asemenea, să precizați câți distribuitori de produse de folosință îndelungată oferă garanții în care service-

urile autorizate pentru reparații sunt în acealași județ cu distribuitorul? Există nenumărate situații în care distribuitorul oferă 
garanții în care reparațiile se pot efectua numai la operatori economici situați la sute de km distanță. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 
Adresată  domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 

    domnului Narcis Ștefan Neaga, directorul general al Companiei Naționale pentru Administrarea    
    Infrastructurii Rutiere  

 
Solicitare de informații privind salarizarea și bonificațiile primite de personalul  

CNAIR, precum și unele minime performanțe ale companiei 
Domnule ministru, 
Domnule director general, 
Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere ar trebui să fie organizată și să funcționeze după 

principii corporatiste, potrivit cărora, salarizarea, primele și bonusurile salariale se acordă numai în funcție de performanțe 
evidente. Din păcate, în anii cu cele mai slabe performanțe din istoria acestei compani, cuantumul salariilor a crescut 
inexplicabil, iar bonificațiile au fost printre cele mai mari din țară. Mai mult decât atât, din cei peste șapte mii de angajați, 
peste o mie dețin funcții de conducere, tocmai pentru a avea venituri salariale mai mari. În condițiile în care CNAIR se face 
responsabilă pentru starea deplorabilă a infrastructurii rutiere naționale, precum și pentru neatragerea a peste 6,8 miliarde de 
euro din fondurile europene nerambursabile, vă solicit următoarele informații:  
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Care este motivul pentru care s-a ajuns ca 1 din 7 angajați ai CNAIR să fie încadrat într-o funcție de conducere, 
culmea, în cea mai ineficientă structură etatică din România?  
În condițiile în care există semnale tot mai puternice că România ar putea să piardă sume importante din fondurile europene 
nerambursabile disponibile în cadrul financiar multianual 2014-2020, vă solicit să explicați dacă Ministrul Transporturilor sau 
Directorul general CNAIR are la îndemână și sancțiuni sau numai prime și bonusuri? Având în vedere că CNAIR nu este 
capabilă să demareze proiecte noi de infrastructură, dar nici să întrețină infrastructura existentă, solicit explicații asupra 
următoarelor deficiențe:  

De ce nu s-au efectuat în anul 2018 lucrări de înnoire a marcajelor rutiere pe drumurile naționale și autostrăzi, știindu-
se că pe timp de noapte acestea sunt esențiale pentru siguranța circulației? 

Care este motivul pentru care semnalizatoarele reflectorizante amplasate pe acostamentul drumurilor naționale și 
autostrăzilor continuă să fie sustrase, deși se plătesc foarte mulți bani pe contracte de pază a infrastructurii? De ce aceste 
elemente reflectorizante, care contribuie la siguranța circulației nu sunt înlocuite permanent? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,       Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Adresată Domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării  Naționale 
 

Înzestrarea Armatei Române în anul 2019  și contractele de offset pentru economia românească 
 

Domnule ministru, 
 Chiar dacă execuția bugetară pentru anul 2018 nu s-a încheiat încă, avem toate premisele să afirmăm că România și-a 
respectat angajamentul de membru NATO și a asigurat, printre primele state membre, o finanțare echivalentă cu 2% din PIB 
pentru nevoile de apărare. Cu siguranță acest obiectiv va fi menținut și în anul 2019, iar cea mai mare parte a acestor resurse 
vor fi direcționate către nevoile de înzestrare ale Armatei Române.  
 În nenumăratele discuții care s-au purtat la nivelul Parlamentului României, a existat un consens pe marginea nevoii de 
a utiliza resursele financiare afectate pentru înzestrarea armatei în scopul stimulării economiei naționale. În acest sens, 
contractele de offset ar fi oferit garanția ca, odată cu achizițiile de tehnică militară și armament, firmele ar fi putut să aducă în 
economia românească investiții de până la 80% din valoarea contractelor. Astfel, cheltuielile bugetare ar fi putut să genereze 
locuri de muncă bine plătite și s-ar fi întors în cea mai mare parte în comenzi pe orizontală, către furnizorii români.  
 Față de această situație, vă solicit, domnule ministru, să aduceți următoarele precizări: 

- Care este valoarea totală a contractelor de înzestrare finalizate în anul 2018 și cât anume din aceasta s-a produs  
în interiorul economiei românești?  

- Care este valoarea totală a contractelor de înzestrare care sunt programate pentru anul 2019 și cât anume din  
această valoare va contribui la dinamizarea economiei românești, prin contracte de tipul offset? 

- Dacă legislația specifică v-ar putea împiedica să promovați contracte de tip offset, vă solicit să precizați dacă  
ați elaborat sau intențioanți să promovați un act nomativ (proiect de lege sau ordonanță), în scopul cheltuirii eficiente a acestor 
resurse financiare alocate de la bugetul de stat? 

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

Nicolae Giugea 
*** 

Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Situația a doi pădurari aflați în pericol de concediere, după reclamarea unor nereguli 
Domnule ministru, 
Vă semnalez o situație petrecută în cadrul Ocolului Silvic Brâncuși din comuna Peștișani, județul Gorj, un ocol privat, 

deschis de către proprietarii Obștii Peștișani, cu respectarea legilor în vigoare. Doi angajați ai Ocolului Silvic, încadrați pe 
funcția de pădurar, au reclamat printr-un raport depus la Ocolul Silvic Brâncuși faptul că au suspiciuni că se folosește o marcă 
falsă pentru exploatarea unor arbori. Afirmația este extrem de gravă, dar situația se complică deoarece, după acest raport, cei 
doi salariați au fost mutați pe alte locuri de muncă și sunt amenințați cu concedierea. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2018  
Săptămâna 17 – 21 decembrie 2018  

 

 

62 
 

Stoparea tăierilor ilegale trebuie să fie una dintre prioritățile Guvernului. De aceea, vă solicit demararea unor verificări 
serioase pentru a lămuri de ce nu a fost respectată legea și raportul celor doi pădurari nu a fost înaintat organelor abilitate în 
câteva zile, așa cum prevede legea, ci după o lună. În curs este și o anchetă ce va arăta cât din cele semnalate se confirmă, însă 
mai rămâne o problemă, un precedent extrem de periculos, generat de faptul că cei doi pădurari care au raporat neregiulile sunt 
supuși unor amenințări și abuzuri din partea șefilor. Consider că este necesară o intervenție deoarece, în România, cei care 
cunoștință de petrecerea unor fapte nelegale trebuie să vorbească despre acestea, fără să existe repercusiuni asupra lor. 

Domnule ministru, 
Drepturile și obligațiile unui pădurar de la un ocol privat și altul de la stat sunt aceleași. Este important ca semnalul 

instituțiilor de stat, în astfel de cazuri, să-i sprijine pe care își fac datoria.  
Ca urmare, vă rog să-mi comunicați următoarele: 
Garda Forestieră zonală a efectuat o verificare la Ocolul Silvic? Care sunt concluziile verificării? 
Ocolurile silvice private, cum este acesta, se supun acelorași reguli ca cele de stat. Ocolul silvic este finanțat de 

proprietarii Obștii, însă a primit o autorizație de la instituțiile statului, și funcționează asemenea unui ocol silvic de stat. Poate 
fi un pădurar concediat pentru că a sesizat o încălcare a legii? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Dan Vîlceanu 
*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Programul pentru școli al României, în întârziere 
Doamnă  ministru,  
Anul şcolar a debutat de trei luni şi jumătate şi de atunci cei peste 2.000.000 de preşcolari şi elevi de ciclul primar din 

întreaga ţară nu au primit laptele, cornul şi fructele pe care ar fi trebuit să le regăsească zilnic pe bănci, încă din prima zi de 
şcoală. În 18 iulie 2018, Guvernul a aprobat o Hotărâre care stabilește pentru anul școlar în curs bugetul de implementare al 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, modificând și completând astfel Hotărârea Guvernului nr. 
640/2017. 

 Prin acest act normativ s-au introdus unele prevederi legate de repartizarea ajutorului financiar de la Uniunea 
Europeană, astfel încât să fie alocat pe componente: măsuri educative și acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv lapte 
și produse lactate iar la toate cererile de plată depuse și eligibile să li se efectueze plăți reprezentând ajutor financiar al Uniunii 
Europene. Prin urmare, sumele necesare pentru acest program există încă din vara acestui an, dar implementarea lui întârzie 
nepermis de mult. Programul este deja în al 17-lea an de aplicare continuă, astfel că nu ar trebui să ridice mari probleme. Cu 
toate acestea, în ultimii ani elevii au primit produsele alimentare, vitale pentru mulţi dintre ei, cu mare întârziere faţă de 
debutul anului şcolar.  

Vă rog doamnă ministru să îmi comunicați punctual răspunsul la următoarele întrebări: 
1.Care este stadiul de implementare al acestui program? 
2. Cine se face vinovat de întârzierea aplicării lui? 
3. Ce măsuri aveți în vedere pentru viitor astfel încât asemenea de situaţii să nu se mai repete. 
Menționez că solicit răspunsul în scris. 

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

*** 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale  

 

Prelungire termen plată contribuţii sociale retroactive 
Stimate domnule ministru, 

   Conform unui comunicat dat publicităţii de Biroul de presă al Casei Naţionale de Pensii Publice, la 25.10.2018, 
persoanele care doreau să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de 
asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, puteau să întreprindă acest demers numai până 
la data de 31 decembrie 2018. În acelaşi context, sursa citată a mai precizat că, de la data intrării în vigoare a Legii 
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nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la finalul lunii septembrie 2018, au fost încheiate 39.341 contracte 
de asigurare socială pentru care casele teritoriale de pensii au încasat suma de 221.981.718 lei. 

Întrucât posibilitatea achitării retroactive a contribuţiei de asigurări sociale a fost menţinută - în anumite condiţii - şi în 
proiectul noii legi a pensiilor, având în vedere numărul mare de asiguraţi care au accesat deja această facilitate, vă rog să 
precizaţi dacă termenul ultimativ, stabilit pentru finele acestui an, prin actuala legislaţie, va fi prelungit până la intrarea în 
vigoare a viitorului cadru normativ, care însă nu va produce efecte decât din anul 2021? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
***         

 

Adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Numărul autorizaţiilor electronice de călătorie 
Stimate domnule ministru, 
S-a împlinit, recent, un an, de la implementarea deciziei autorităţilor canadiene de a elimina cerinţa obligativităţii 

vizelor pentru cetăţenii români care vor călători în această ţară pentru şederi de maxim şase luni în scop turistic, indiferent de 
tipul paşaportului deţinut. Chiar dacă au fost exoneraţi de obligativitatea deţinerii vizei, cetăţenii români care urmau să 
tranziteze sau să călătorească în Canada pe calea aerului trebuia să aplice pentru obţinerea unei Autorizaţii electronice de 
călătorie (eTA), document cu o valabilitate de cinci ani sau, după caz, până la expirarea valabilităţii paşaportului. 

Din aceste considerente, având în vedere că marea majoritate a cetăţenilor români au călătorit în ultimul an în Canada 
pe calea aerului, vă rog să precizaţi numărul autorizaţiilor electronice de călătorie eliberate acestora precum şi numărul 
incidentelor de orice fel, raportate de autorităţile canadiene şi atribuite cetăţenilor români. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată dlui Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea  

și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală  
care nu sunt destinate consumului uman 

 Stimate domnule ministru, 
 Începând cu anul 2005, activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală a fost declarată „activitate publică de 
interes național”, fiind concesionată de către Agenția Domeniilor Statului și subvenționată de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, iar Consiliul local avea obligaţia de a-şi asigura contractual serviciile unei 
unităţi de ecarisare autorizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 
73/2006, astfel încât să se asigure integritatea sănătății publice și a animalelor și să nu se creeze condiții care să genereze 
izbucnirea de epizootii grave și implicit blocarea activității de comerț intracomunitar sau comerț cu țări terțe cu animale vii și 
cu produse de origine animală. După apariția Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2016, această obligație a revenit 
consiliilor județene. 
 În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, dacă dumneavoastră considerați oportună transferarea 
responsabilității privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală de la 
consiliile județene la consiliile locale, respectiv contractarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de neutralizare 
autorizată conform legislației în vigoare. Prin această revenire, acest serviciu de interes național va fi debirocratizat, va deveni 
mai eficient, iar problematica deșeurilor de origine animală va fi soluționată la nivel local și în timp util pentru a nu crea 
condiții favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică, cu riscuri la adresa securității 
și siguranței alimentare și implicit riscul de deschidere a acțiunii de infringement. (Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind 
reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006 a fost abrogată la 
data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2016.) 
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 În sprijinul considerării acestei oportunități, vă rog să luați în considerare următoarele aspecte și să îmi comunicați 
răspunsul la întrebările de mai jos:  

a). Modalitatea de asigurare a activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale în cazul în care nu se prezintă la licitație nici un operator economic cu prețul sub 900 lei/tonă. Dacă 
activitatea nu revine în sarcina consiliilor locale,  cum vor asigura consiliile județene activitatea de neutralizare în cazul în care 
au inițiat deja procedura de achiziție, dar la un preț maxim total de 0,9 lei/kg (900lei/tonă), nu au existat prestatori de servicii 
interesați deoarece este cu mult sub prețul pieței (în jur de  3 lei/kg fără TVA)? La această dată, în țară, sunt tarife ale 
operatorilor între 2,72 și 5,6 lei/kg. 

b). Care este baza legală pentru ca diferența până la valoarea contractului să o poată deconta Consiliul Județean? 
Modalitatea de asigurare a serviciului de neutralizare a animalelor moarte, dacă autoutilitarele folosite la colectarea 

acestora, deși autorizate sanitar-veterinar, nu sunt dotate conform cerințelor legislative cu cântare care să permită aprecierea 
corectă a greutății animalului mort. De menționat este că în funcție de cantitatea stabilită la fața locului crescătorul individual 
este nevoit să achite pe loc, la colectarea subprodusului de origine animală, 25% din contravaloarea serviciilor de neutralizare.  

Modalitatea de realizare a mecanismului financiar al serviciului de neutralizare, dacă proprietarul animalului mort se 
află în imposibilitatea de a achita prestatorului de servicii diferența de 25% din costul activității de distrugere, atât la preluare 
cât și ulterior. 

Cum poate fi stabilit un tarif unitar pe kilogram, având în vedere că există obligativitatea detalierii pe factură a 
activităților de transport și neutralizare, deci tariful se compune dintr-o constantă (preț/kg neutralizare) și o variabilă ce 
depinde atât de distanță cât și de cantitatea transportată? 

Conform prevederilor art.5 alin.(5) din O.G. nr.24/2016, rezultă că resursele financiare necesare realizării activității de 
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman se asigură integral prin transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în timp ce 
prevederile art.13, alin.(4) și alin.(5) și art. 15 din H.G. nr. 551/2018 stabilesc că ajutorul de stat se acordă diferențiat, în 
funcție de activitatea de transport și cea de distrugere iar valoarea maximă a ajutorului de stat este de 900 lei/tonă, valoare care 
nu include TVA, fiind neeligibilă. Este necesară clarificarea discrepanțelor dintre cele două prevederi menționate anterior și 
trebuie precizat cine suportă plata TVA-ului și din ce surse. Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt numai acei crescători 
individuali ce se regăsesc pe listele transmise trimestrial de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Ce se 
întâmplă cu crescătorii individuali de animale care solicită ridicarea animalului mort dar nu sunt pe această listă? (De exemplu: 
crescătorii individuali de cabaline nu se regăsesc pe liste). Mentionez că solicit răspuns scris. Vă mulțumesc. 

Cu stimă,  
Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Eliminarea plății defalcate a TVA – declanșarea procedurilor de infringement 
Domnule ministru, 

 În data de 8 noiembrie 2018, Comisia Europeană a constatat că implementarea de către Guvernul României a 
mecanismului de plată defalcată a TVA contravine în mod flagrant prevederilor comunitare în materie, în special prevederilor 
Directivei 2006/112/CE a Consiliului) și libertății de a presta servicii prevăzute de articolul 56 din Tratatul de Funcționare al 
Uniunii Europene. În aceeași zi, Comisia a notificat Guvernul asupra acestei decizii și a impus măsură privind renunțarea la 
acest mecanism, cunoscut în mediul de afaceri din România ca ”Split TVA”. Mai mult decât atât, introducerea Split TVA în 
România nu a generat venituri mai mari la buget, ci doar costuri suplimentare pentru agenții economici. Este și motivul pentru 
care, domnia voastră, înainte a fi învestit în funcția de ministru al finanțelor, nu susțineați această măsură birocratică, cu 
eficiență dovedidă a fi egală cu zero.  
 Având în vedere faptul că acțiunile Comisiei Europene reprezintă doar demersuri premergătoare declanșării procedurii 
de infringement și luând în considerare că O.G. 23/2017 a fost deja adoptată de Parlament, în ciuda protestelor venite din 
partea opoziției, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: În vederea evitării procedurii de infringement, intenționați 
să eliminați, începând cu data de 1 ianuarie 2019, mecanismul de plată defalcată a TVA? 
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Vă solicit să precizați câți agenți economici au fost înrolați în acest mecanism în anul 2018 (voluntar sau ca efect al 
legii) și care au fost sumele suplimentare încasate la buget, deși cunoaștem cu toții că este foarte greu de evidențiat în structura 
veniturilor bugetare eventualul efect pozitiv. Menționez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 

Cu stimă, 
Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

15,65% dintre spitalele evaluate de ANMCS pe baza standardelor internaționale  
îndeplinesc condițiile de acreditare 

 

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a transmis printr-un comunicat: "În prezent, spitalele 
funcționează, în continuare, cu planuri de conformare la autorizațiile sanitare de funcționare, fapt care explică o mare parte 
dintre aspectele negative discutate în spațiul public. (..)"Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate, până în prezent, în 
conformitate cu aceste standarde, îndeplinesc condițiile de acreditare. Un număr de 106 din cele 147 evaluate îndeplinesc 
numai parțial condițiile de acreditare și se află în supravegherea A.N.M.C.S. pentru 12 luni, perioadă în care organismele 
responsabile (Ministerul Sănătății, unitățile administrativ teritoriale, etc.) trebuie să se implice și să le sprijine în scopul 
creșterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 dintre spitalele evaluate nu îndeplinesc condițiile de acreditare. Dintre 
acestea, numai pentru 47 de spitale, procesul de acreditare a fost finalizat prin hotărârea Colegiului Director, iar situația 
acestora a fost publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 689/08.08.2018, nr. 794/17.09.2018 și, respectiv, 1034/05.12.2018"  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Va interveni Ministerul, cât mai repede, în vederea creșterii nivelului de conformitate ca spitalele respective să 

îndeplinească condițiile de acreditare? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Multe cazuri de hepatită A în județul Timiș 
 

La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara au fost internați mai mulți pacienți care suferă de hepatită 
A în ultimele două săptămâni. Doctorii spun că în ultima perioadă au reapărut pacienții cu hepatită A, în mod normal având 
puține cazuri internate cu o astfel de afecțiune. 

„În momentul de față sunt cinci pacienți cu hepatita A internați. Au fost mai multe cazuri în perioada aceasta, ținând 
cont de faptul că în ultimul timp nu am prea avut spitalizați pacienți cu hepatita A”, a spus doctorul Virgil Musta, purtătorul de 
cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să 
precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Câte cazuri de Hepatita A sunt în acest moment la nivel național? 
2. Intenționează Ministerul să demareze o campanie de prevenire a Hepatitei A? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Pregătiri pentru Jocurile Olimpice 2020 
 

Dl. Ministru al Tineretului şi Sportului, Bogdan Constantin Matei a fost prezent la Timișoara, cu ocazia Galei 
Campionilor FRAS (Federaţia Română de Automobilism Sportiv) și a declarat: „Din ziua în care am fost instalat am avut mai 
multe întâlniri cu mai mulţi preşedinţi de federaţii. După cum se ştie, anul 2019 este un preolimpic şi va trebui să ne pregătim 
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aşa cum trebuie pentru Olimpiada de la Tokyo. Am discutat câteva detalii despre ce înseamnă bugetul fiecărei federaţii pe 
2019. Am încercat să ascult problemele fiecărora, cu care se confruntă la nivel de federaţii. Am avut întâlniri şi cu directorii 
direcţiilor judeţene pentru tineret şi sport, directori de cluburi sportive pe care le avem în subordine. Astfel încât reuşim să 
creionăm împreună un program pe 2019 care să fie util sportului, dar şi în principal tineretului”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Când va fi elaborat programul pentru anul 2019 și când va fi lansat? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Descentralizare în sport 
 

Dl. ministru al Tineretului şi Sportului, Bogdan Constantin Matei a fost prezent la Timișoara, cu ocazia Galei 
Campionilor FRAS (Federaţia Română de Automobilism Sportiv) și a declarat care este unul dintre principalele obiective 
propuse: descentralizarea în sport, adică trecerea cluburilor şi direcţiilor care aparţin în acest moment de minister, la UAT-uri 
(unităţile administrativ-teritoriale). Dl. Ministru a susținut că prin acest proces toţi cei implicaţi în activitatea sportivă vor avea 
de câştigat, deoarece primăriile şi consiliile judeţene sunt cele care vor putea atrage fonduri europene. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
A fost stabilită o perioadă exactă de transfer a cluburilor şi direcţiilor care aparţin de minister, la UAT-uri (unităţile 

administrativ-teritoriale)? 
Solicit răspunsul în scris.      Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Tunel pe lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva 
 

Domnul Ministru, Lucian Șova, a anunțat demararea în curând a licitației pentru porțiunea cu tuneluri și a vorbit 
despre circulație continuă pe autostradă, de la Nădlac la Sibiu, în doar doi ani.  

„Va fi foarte greu de dat un răspuns despre când vom circula de la Nădlac la Sibiu. Este porțiunea cu tunelele. 
Compania mi-a dat asigurări că a pregătit toată documentația, să relanseze licitația pentru construcția de tunele. Trebuie să 
recunosc că a existat un delay de vreo șase luni, din păcate, în discuțiile pe care le-am avut și în evaluări cu unul dintre cei mai 
importanți reprezentanți, consilieri la Guvern, apropo de identificarea unei soluții de a schimba acordul de mediu. După șase 
luni, nu mai stau ca să-mi pice din cer vreo schimbare de soluție la acordul de mediu. Contractele vor fi repede făcute, pentru 
că unul este răcit și îl dezgheață Compania în decembrie – începutul lui ianuarie și va începe construcția unuia din tunele. Îmi 
propun, sper să își propună și succesorii, să construim măcar un tunel. Măcar aceste străpungeri, 10-12 kilometri, pe acel 
segment, într-un interval de doi ani (..)” a declarat dl. Ministru Lucian Șova. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să 
precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

- Considerând că licitația nu a fost încă pornită, cât este de realist termenul de doi ani? 
- Care sunt termenele exacte de lansare a licitației? 
Solicit răspunsul în scris.       Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnul Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Blocaj economic în sectorul forestier 
 

Organizația forestierilor-Fordaq România, menționează existența unui blocaj în sectorul forestier ce conduce la 
scăderea volumului de masă lemnoasă contractat pentru recoltarea la licitațiile organizate de Romsilva 

 

"La licitaţiile principale organizate de RNP - Romsilva pentru producţia anului 2019, procentul mediu de adjudecare a 
masei lemnoase pe picior a fost de 45%, faţă de 92% la aceleaşi licitaţii, organizate anul trecut. Practic singurele judeţe cu 
procente mari de adjudecare sunt Neamţ (99%) şi Suceava (92%), judeţe preponderent cu resursă de răşinoase şi cu activităţi 
tradiţionale de prelucrare primară a lemnului, zone în care sunt localizaţi şi mari procesatori de masă lemnoasă. Dacă 
excludem cele două judeţe din rezultatele licitaţiilor, procentul naţional de adjudecare scade la 34%, cu peste 1,5 milioane mc 
mai puţin decât masa lemnoasă adjudecată pentru producţia anului 2018. Sunt multe judeţe în care nu a fost adjudecat, de către 
agenţii economici din sectorul de exploatare, nici măcar 1 mc masă lemnoasă: Bacău, Vrancea, Argeş, Buzău, Galaţi, 
Teleorman, Ialomiţa şi multe altele, cu procente foarte mici de adjudecare". Având în vedere cele prezentate, vă rog să 
menționați:  

- Care este atitudinea ministerului față de acest comunicat? Este în concordanță cu realitatea economică? 
- Ce măsuri aveți în vedere pentru a evita o criză majoră de aprovizionare a populației cu lemn de foc? 
- Care sunt modalitățile de sprijin a lucrătorilor în sectorul silvic, în situația blocajului economic? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Procedura de achiziție a manualelor școlare 
 

În cadrul unei emisiuni ați declarat următoarele: „Manualele reprezintă o altă problemă, una cu care s-a confruntat 
sistemul de mulţi ani de zile. Încercăm să creştem calitatea. De aceea, evaluarea şi achiziţia de manual o să fie uşor schimbată 
faţă de anii trecuţi. În ce sens? În sensul că autorii de manuale vor scrie manuale (...) adecvate vârstei, conţinut ştiinţific corect, 
să nu mai punem Turnu Măgurele la Turnu Severin şamd. Deci, pe elementele de conţinut şi corectitudine ştiinţifică. Primele 
trei manuale care câştigă cel mai mare punctaj vor fi declarate câştigătoare şi se va trece în a doua etapă la stablirea preţului de 
achiziţie. Acesta este elementul de noutate - încercăm să facem achiziţia de manuale în două etape: să finalizăm pe calitate, pe 
conţinut şi apoi să nu amestecăm una cu alta.” 
Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

- Când va fi demarată procedura de achiziție a manualelor? 
- Care vor fi sancțiunile în cazul în care manualele nu ajung la timp la elevi? 
- Cum au fost sancționați cei care au editat manualele greșit? Cine a plătit banii pierduți? 
- Cum se va rezolva problema neconstituționalității Societății Editurii Didactice și Pedagogice? 
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Ore suplimentare pentru elevi 
 

În cadrul unei emisiuni ați declarat următoarele: "Elevii, începând de la clasa a III-a, cei care pierd ritmul cu cei care 
păstrează ritmul cu programa școlară, vor avea, probabil, două-trei ore suplimentare la clasă pentru recuperarea, remedierea 
cunoașterii pe care ar trebui să o acumuleze și nu au făcut-o. Cred că toți cei care se află în această situație și se îndepărtează 
de majoritatea clasei, toți trebuie să participe. (...) Va trebui să începem acest lucru chiar din semestrul II, din ianuarie, din 
februarie. Este o măsură de urgență pentru că trebuie să corectăm aceste lucruri." 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 
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- Cu ajutorul căror criterii se va realiza diferențierea între cei care ”păstrează ritmul cu programa școlară” și cei care  
nu? 

- Această măsură se va aplica și pentru elevii de liceu? 
- Ce cadru didactic va fi responsabil de aceste ore suplimentare? 
- Participarea la aceste ore suplimentare va fi posibilă pentru elevii care, deși au o situație școlară bună, doresc să  

aprofundeze anumite cunoștințe? 
- Cum vor fi structurate aceste ore de curs suplimentare? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Proiect de formare profesională 
 

În cadrul unei emisiuni ați declarat următoarele: "Avem deja un proiect în care 55.000 de profesori vor intra (...) într-
un proces de formare profesională și sub aspect pedagogic și sub aspectul științific al disciplinei pe care o predau, dar și sub 
aspectul învățării, predării digitale, pentru că suntem în secolul XXI. Generația aceasta pe care o avem în școală este generația 
care s-a născut și a crescut cu tableta.” Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 

- Sub ce formă va fi acordată această formare profesională (cursuri/studiu individual cu materiale prestabilite)? 
- Când va începe proiectul de formare profesională pentru profesori? 
- Va exista o metodă de evaluare a competențelor la sfârșitul derulării proiectului? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Programul de tromboliză intravenoasă 
 

Programul menționat dorește extinderea la 38 de spitale a tratamentului intervențional al pacienților cu accident 
vascular cerebral acut. În urma unor declarații se precizează următoarele: “Programul şi-a dovedit eficienţa, mulţi pacienţi care 
au beneficiat tratament intervenţional în caz de AVC fiind recuperaţi. Din această cauză, împreună cu specialiştii am decis 
extinderea acestuia la nivel naţional. Tratamentul acut farmacologic şi intervenţional reprezintă principalul mijloc de reducere 
a dizabilitatii importante asociate accidentului vascular celebral (AVC)” 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să menționați: 
- Care sunt cele 38 de spitale județene ce vor fi evaluate în vederea extinderii procedurii? 
- Când va fi terminat de elaborat protocolul terapeutic standardizat pentru tratamentul accidentului vascular cerebral  

acut? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 36 - 2018  
Săptămâna 17 – 21 decembrie 2018  

 

 

69 
 

 

Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Declarații politice 

Condiţiile de trafic de pe Valea Prahovei 
 
Nu aş face această declaraţie, dacă nu aş parcurge acest traseu de cel puţin două ori pe săptămână. Şi credeţi-mă, 

condiţiile lasă de dorit. În aproape treizeci de ani, nu s-au schimbat multe. Este drept că la început, aşteptam după câte o 
asfaltare, o reparaţie mai mare, însă şi acum sunt multe de făcut. În primul rând, având în vedere importanţa traseului şi faptul 
că este folosit de numeroşi cetăţeni, ar trebui găsite soluţii, pentru ca circulaţia să nu se blocheze, ca oamenii să s poată deplasa 
în mod civilizat, fără a sta ore în şir, pe câte o bucată de drum, blocaţi, fără nici o altă posibilitate. Dacă tot ne dorim toţi să 
ajungem pe Valea Prahovei, măcar acum ar fi timpul să se facă ceva. 
 Trebuie să amintesc şi nerespectarea orarului de circulaţie a vehiculelor grele. Este inadmisibil, în condiţiile în care 
tirurile au o interdicţie de a circula în intervalul 06-22, acestea să circule liber, şi să îngreuneze şi aşa circulaţia greoaie.  
Adesea drumul nu este curăţat, la primele zăpezi. Mă întreb, în condiţiile în care non-stop se emit diverse coduri, cum este 
posibil ca la ora 10 dimineaţa, după o noapte cu ninsoare, drumul de la Braşov spre Predeal să nu fie curăţat? Cin e nu îşi face 
treaba? 
 La fel sunt şi parapeţii de pe marginea drumului: adesea, în locurile periculoase, acolo unde există risc de accidente, 
adesea lipsesc în urma accidentărilor, fără a fi înlocuiţi, remediaţi. Oare cine nu îşi face treaba? Dacă tot trebuie să acceptăm că 
acestea sunt condiţiile de drum, măcar ce avem să fie în regulă, să putem circula în siguranţă, fără a ne teme. 
 Domnule ministru, poate totuşi vom reuşi să realizăm şi acea autostradă, mult promisă, pentru ca noi toţi, să ne putem 
deplasa aşa cum trebuie.  

Deputat 
Izabella-Agnes Ambrus 

*** 
 

Declarație politică 
 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, 
Trăim una dintre cele mai importante provocări ale țării noastre, care, foarte curând, va prelua pentru prima dată de la 

aderarea la Uniunea Europeană  în 2007 președinția rotativă a Consiliului UE. Acest rol plasează tara noastră în fruntea 
conducerii Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că, pentru o perioadă de șase luni, România va coordona tóate grupurile de 
lucru ale Consiliului, având ca responsabilitate principal asigurarea funcționării corecte a Uniunii și stabilirea priorităților 
acesteia. 

Stimați colegi, acest momento trebuie privit ca pe un test de maturitate; Președinția rotativă este un test substanțial de 
resurse umane și administrație, dar mai ales o provocare extraordinară pentru a demonstra șiîntări imaginea și expertiza 
europeană a țării responsabile, o țară care aspiră la un rol de líder în Europa de Est, cu o economie dinamică, o cultură bogată 
și dedicată proiectului european. Unul dintre capitolele majore din mandatul României la Președinția Consiliului Uniunii 
Europene este Brexitul-decizia Marii Britanii de a părăsi forul comunitar. Acest momento poate avea consecințe negative 
asupra întregului spațiu european. Ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie, când susținătorii Brexitului au avut o voce mult 
mai puternică, susținută și prin votul exprimat, o voce mult mai puternică decât a cetăţenilor care doreau ca Marea Britanie să 
fie parte integrantă a Uniunii. Astfel, a apărut un fenomen în Europa, definit prin faptul că cei care doresc dezbinarea au o voce 
mai puternică decât cei care sunt preocupați și susțin procesele de construcție a viitorului comun. 

Subiectul Brexit a dominat agenda Summitului european de iarnă, deşi acordul de retragere a Marii Britanii din spaţiul 
comunitar a fost agreat de cele două părţi în urmă cu mai puţin de o lună. Premierul britanic, Theresa May, a venit din nou în 
faţa partenerilor europeni să ceară garanţii suplimentare, în special în ceea ce priveşte evitarea unei frontiere dure între 
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Republica Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord. Mesajul liderilor europeni a fost acela că UE va continua procesul de 
ratificare a acordului agreat şi nu va renegocia un alt document. 

Preşedintele Consiliului UE, Donald Tusk a arătat că, instituția pe care o conduce îşi reconfirmă concluziile din 25 
noiembrie, când a aprobat acordul de retragere şi declaraţia politică. Uniunea Europeană susţine în continuare acest acord şi 
intenţionează să procedeze la ratificarea lui. Nu există o posibilitate de renegociere. Consiliul European îşi reafirmă dorinţa ca 
în viitor să stabilească un parteneriat cât mai strâns cu Regatul Unit. El este dispus să demareze pregătiri imediat după 
semnarea acordului de retragere pentru a se asigura că negocierile pot începe cât mai curând posibil, după retragerea Regatului 
Unit. 

De asemnea, Consiliul European solicită intensificarea procedurilor în vederea pregătirii la toate nivelurile, pentru a 
putea face faţă consecinţelor retragerii Regatului Unit, ţinând cont de toate consecințele posibile.  România dorește o Europă 
unită, o Europă puternică, o Europă care să fie un partener apropiat al țărilor din flancul estic, și un partener de sprijin pentru 
extinderea Uniunii în zona Balacanilor de Vest. UDMR dorește o Europă în care cetățenii au drepturi egale, unde minoritățile 
autohtone sunt protejate printr-un cadru legislativ european și unde nu voința politică decide acordarea unor drepturi sau 
neacordarea acestora – situație în care se află România în problema procesului de aderare la spaţiul Schengen - ci reformele și 
rezultatele efective ale țărilor în cauză.  

Dorim o președinție a Consiliului UE în care negocierile se duc la masa tratativelor, să existe un dialog clar între părți, 
care să se desfășoare într-un climat de calm, în niciun caz pe un fundal de tensiuni interne, cărora li se adaugă situații 
tensionate precum Brexitul, ,,vestele galbene,, sau problemele din Spania. 

Dorim și vom lucra pentru a avea o președinție care să evidențieze atuurile României și care să întărească imaginea 
țării pe plan european și internațional. 

De aceea această perioadă trebuie privită și gestionată cu mare atenție, mai ales că, pe plan politic internațional au loc 
niște transformări importante – se consolidează alte puteri și organizații, cum ar fi Brix, China se întărește și își extinte puterea 
de influență, iar Statele Unite ies din acorduri internaționale importante.  

Cea mai bună soluție ar fi să găsim acea voce comună, într-o Europă stabilă. 
Vă mulțumesc pentru atenţia acordată! 

Deputat 
Biro Rozalia 

*** 
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 Întrebare 

 
Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
  

Ajutorul public judiciar. 
Stimate domnule ministru, 
La momentul actual, accesul liber la justiție este asigurat printr-o serie de norme procedurale cât și norme materiale. 

Întrucât orice cetățean ar trebui să se poată bucura de acesta, atât legislativul cât și executivul român și-au dat concursul ca 
acest deziderat să fie atins.  

În acest sens, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 51/2008 prin care a stabilit că „poate solicita 
acordarea ajutorului public judiciar, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, orice persoană fizică, în situația în care nu 
poate face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării 
unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale.1” 

Analizând cuprinsul acestei ordonanțe, am constatat că există anumite criterii care nu mai sunt în concordanță cu 
actualitatea, respectiv venitul net raportat la fiecare membru de familie este depășit de realitățile actuale, la o familie cu 3 
membri, pentru o persoană care lucrează cu salariul minim pe economie și primește la momentul actual 1162 lei, depășește 
venitul per membru de familie de 300 lei, respectiv 600 lei în ultimele două luni, acesta fiind în ipoteza creată 774,6 lei. Astfel, 
orice familie cu 3 membri și cu un salariu minim pe economie sau mai mare, nu poate beneficia de această măsură. 

Art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 prevede că: 
(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe 

membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele 
care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat. 

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează 
sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%. 

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situații, proporțional cu nevoile solicitantului, în cazul în care 
costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiție, inclusiv din cauza diferențelor 
de cost al vieții dintre statul membru în care acesta își are domiciliul sau reședința obișnuită şi cel din România. 

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Cum vă propuneți să oferiți acces la justiție persoanelor aflate în nevoie, dat fiind veniturile foarte mici prevăzute 

în OUG nr. 51/2008? 
2. Veți modifica venitul la care se raportează criteriile de la art. 8 din OUG nr. 51/2008 pentru ca acesta să se 

raporteze la salariul minim pe economie? 
3. Veți majora cuantumul prevăzut de art. 8 alin. (1) la nivelul salariului minim pe economie? 
4. Veți majora cuantumul prevăzut de art. 8 alin. (2) la nivelul dublului salariului minim pe economie? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

István-János Antal 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1Art. 4 din OUG nr. 51/2008 
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Grupul parlamentar al  
Alianței Liberalilor și Democraților  

 
 
 
 
 Declarații politice 

 
2018 – an agricol de excepție 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Anul agricol de excepție a ajutat la creșterea neanticipată de economiști a PIB, de 4,3% în trimestrul al treilea față de 

aceeași perioadă a anului 2017, și de 4,2% în primele trei trimestre. 
Potrivit datelor detaliate publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea adaugată brută în economie a fost 

în primele trei trimestre de 3,2%, cu principalele contribuții, pe partea de formare a PIB: industrie 1,1%; agricultură 0,6% și 
comerț 0,6%. 

Contribuția de 0,6% a agriculturii la creșterea economică este cu atât mai notabilă cu cât ramura înseamnă destul de 
puțin în economie - în general participă cu 4% la formarea PIB. În trimestrul 3 în 2018 agricultura a făcut un salt spectaculos, 
avand o contribuție la PIB mai mult decât dublă față de medie, de 10,5%. Datele erau cumva anticipate. România a obținut 
anul acesta o producție de porumb de 14,5 milioane de tone, ajungând pe primul loc în topul celor mai mari producatori de 
porumb din UE. "Agricultorii francezi nu au reuşit să evite puterea românească. Ţara lui Dracula vampirizează piaţa europeană 
a porumbului sau, cel puţin, o domină. Nu este chiar o surpriză. Gurmanzii ştiu că, dacă polenta (terci din făina de porumb) 
este apanajul regiunii munţilor Apenini, acest fel de mâncare gustoasă poartă numele de mămăligă în Carpaţi. Dar investitorii 
din România nu se gândesc doar la apetitul compatrioţilor lor. Profitul mare din cerealele galbene este rezultat din export", 
scrie Le Monde. 

 De asemenea, România s-a plasat pe primul loc în UE în randul celor mai mari producatori de floarea-soarelui din UE. 
Toate acestea se văd în statistici. Agricultura a contribuit la formarea PIB cu 10,5% în T3/2018 și cu 5,5% pe primele trei 
trimestre. În T3/2018, agricultura a contribuit cu 1,2% la creșterea PIB de 4,3%, iar pe primele nouă luni din an a contribuit la 
creșterea economică de 4,2% cu 0,6%. 

Industria a mers și ea bine, chiar dacă nu a avut evoluția din 2017. Cu o contribuție de 23,6% la PIB, în primele trei 
trimestre, industria a avut o contributie la creșterea PIB de 1,1%. 

Comerțul, cu o pondere de 18,4% la formarea PIB, a avut în primele trei trimestre o contribuție la creșterea economică 
de 0,6%. O contribuție pozitivă au avut-o și impozitele nete pe produs (plus 1%). 

În concluzie: agricultura ca parte importantă a economiei naționale devine din ce în ce mai mult un stabilizator al 
siguranței naționale. 

Vă mulțumesc!               Deputat 
Ică Florică Calotă  

*** 
 

Declarație politică 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Au trecut 29 de ani de la Revoluția Română, eliberatoare de crunta dictatură și an de an, luna decembrie, mă readuce în 

planul emoțional al evenimentelor la care am luat parte, evident cu riscurile asumate atunci. 
Trebuie însă să recunosc faptul că, prin voia lui Dumnezeu, rămânând trăitor al acestor vremuri de după Revoluție, am 

constatat și constat încă, uriașe derapaje sociale, politice și economice... de la cel mai mare obiectiv al românilor prezenți pe 
străzile Bucureștiului în 1989, adică derapaje de la adevărata democrație! Se pare că unii români au uitat că adevărata libertate 
este aceea care nu deranjează pe ceilalți cetățeni. 
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Trăim cu toții asalturi ale unor grupuri sociale denumite ”protestatari” care înjură, molestează, persiflează, blochează 
circulația, hărțuiesc persoane publice, atacă proprietăți private, dezinformează evident, cu acțiuni sprijinite de formațiuni 
politice și uneori de o parte a presei scrise, audio, sau video!! Ca să nu mai vorbim de spațiul on-line, care a fost inundat de tot 
felul de mizerii, de imagini, de puncte de vedere cu nuanțe fasciste, etc... aducându-l în starea unei „cocine sociale”. Toate, 
evident, sub masca democrației și a libertății de exprimare...! 

Dacă toate acestea, la care se adaugă delațiunile și detractările, au devenit  „virtuți sociale”, atunci încep să-i înțeleg pe 
aceia care regretă participarea la evenimentele din 1989 care au schimbat drumul României! 

Regretul colectiv este și mai mare, dacă urmărim cercetările sociologice care indică un procent uluitor de 40-45% de 
respondenți care regretă perioada de dinainte de Revoluția din 1989. 

Trebuie să ne întrebăm de ce, iar actuala clasă politică va trebui să găsească un răspuns care să lămurească lucrurile, 
adică acele cauze care generează un astfel de procent ridicat care regretă acele vremuri. 

Șocant este faptul că în acest procent uriaș, sunt și persoane care în perioada pre-democratică erau copii de până în 10-
15 ani și trebuie să găsim un răspuns la întrebarea: De ce acest segment se alătură acestui mare regret social!? 

Toate acestea nu fac decât să umbrească marea bucurie populară a eliberării de sub un regim totalitar! 
Mare dezamăgire...!! Mare recul social al societății românești! 
Vă mulţumesc, 

Deputat 
Constantin Avram 

*** 
 

Ziua minorităţilor naţionale din România 
   
 În fiecare an, la 18 decembrie, în România este sărbătorită Ziua Minorităţilor Naţionale. La 18 decembrie 1992, 

Adunarea generală a ONU a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, 
religioase şi lingvistice. Documentul internaţional garantează  drepturile minorităţilor, conex cu apărarea drepturilor omului, 
fiind semnat de numeroşi lideri ai statelor lumii. 

   Această zi este sărbătorită de toate cele 20 de minorităţi etnice din ţara noastră. Acestor etnii ce convieţuiesc din 
vremuri istorice în armonie cu populaţia autohtonă, li s-au mai adăugat, în ultimii ani, grupuri etnice provenind de pe toate 
continentele, ca urmare a procesului de migrare şi a deschiderii României spre lumea civilizată, conform normelor democratice 
ale statelor avansate. 

   Cu prilejul acestei zile, etniile conlocuitoare organizează, alături de români, evenimente festive, în toată ţara. Este 
vorba de acţiuni culturale, simpozioane, manifestări artistice, cu implicarea instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale. 

   În cursul anului trecut, cei 17 deputaţi aparţinând Grupului Minorităţilor Naţionale au iniţiat un proiect de lege 
pentru ridicarea la nivel de sărbătoare naţională a acestei tradiţii, proiect care a fost adoptat de către Parlamentul României. De 
asemenea, unele organizaţii neguvernamentale, Televiziunea Publică şi Societatea de Radiodifuziune includ în program 
emisiuni dedicate manifestărilor prilejuite de această zi sărbătorească. De ziua tuturor minorităţilor, vreau să transmit 
aprecierea mea faţă de imensa bogăţie culturală reprezentată de numeroasele etnii care trăiesc pe teritoriul României. Este 
evident pentru oricine, că valorile fiecărei minorităţi se împletesc în mod fericit cu acelea ale culturii româneşti, formând, 
împreună, un inestimabil tezaur cultural, transmis, prin acţiuni educaţionale susţinute, celor ce ne vor urma. Numai prin 
educaţie se poate obţine schimbarea de mentalitate a populaţiei, comunităţile fiind astfel determinate să trăiască în pace şi 
respect reciproc.  

   Într-o lume, în care ameninţările xenofobiei, şovinismului ori antisemitismului devin tot mai frecvente, respectul 
pentru diversitate, toleranţă şi dialogul între culturi reprezintă o necesitate majoră. Democraţia nu poate fi autentică decât prin 
respectarea drepturilor şi libertăţilor oferite de Constituţie tuturor cetăţenilor ţării noastre, în mod egal. Avem în vedere, firesc, 
şi drepturile persoanelor de etnie română care aparţin filonului cultural românesc, din afara graniţelor României. 

   România constituie un bun exemplu în privinţa respectării şi garantării drepturilor omului, implicit minorităţilor 
etnice, dar acest principiu de drept internaţional nu se aplică în toate ţările lumii, recidive anacronice manifestându-se şi uneori 
chiar amplificându-se în mai multe zone ale planetei.  Este necesar să avem mereu în vedere  faptul că epurările etnice din 
orice timp şi din orice zonă a planetei n-au început dintr-o dată. Greşeala a constat în lipsa de reacţie la primele cazuri 
primejdioase şi nu mai trebuie repetată.   
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   România, ca ţară care a cunoscut efectele nefaste ale celui de-al doilea război mondial şi care a suportat şi opresiunea 
regimul comunist, are datoria de a combate orice atitudine extremistă şi prejudecăţile generatoare de antisemitism, rasism, ori 
xenofobie, interzicând orice formă de discriminare. Numai diferenţa de valoare individuală trebuie să plaseze oamenii pe trepte 
sociale diferite.  

   Doresc să vă asigur pe toţi de buna mea credinţă şi să adresez cele mai frumoase gânduri tuturor cetăţenilor 
României, aparţinând tuturor etniilor, cu acelaşi sentiment fraternal. La mulţi ani, în această zi deosebită, tuturor minorităţilor 
din România! Să trăim mai departe în pace şi bună înţelegere! 

 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați colegi,  
Accept faptul că, în primii doi ani de la alegeri, guvernarea s-a concentrat pe ridicarea generală a nivelului de trai și 

asta a fost o necesitate absolută. Majorările salariale, majorarea pensiilor, Programul Național de Dezvoltare Locală, toate au 
fost și sunt de o importanță capitală atât la nivelul fiecărui cetățean vizat, cât și la nivelul comunităților locale în ansamblu. 
Majorarea salariului minim pe economie, în perioada următoare, se înscrie în aceeași logică a faptului că de creșterea 
economică trebuie să se bucure fiecare român. Sper ca această politică să fie ireversibilă, iar România să nu mai treacă 
niciodată prin curbe de sacrificiu; drumul să fie cu sens unic, spre bine și mai bine.  

Aceste creșteri ale veniturilor sunt confirmate de toate sursele și mă bucur că o hartă prezentată recent de Ziarul 
Financiar confirmă că, între 2017 și 2018, creșterea veniturilor a fost, în funcție de județ, de cel puțin două ori mai mare decât 
rata inflației, până la patru – șase ori, iar asta înseamnă că a fost o creștere reală, că oamenii au simțit asta în propriile 
buzunare.  

Însă.... Am analizat cu atenție aceste date, le-am prelucrat, și am observat faptul că ele, pe de altă parte, confirmă, din 
păcate, și principala temă asupra căreia atrag atenția de doi ani, de când sunt parlamentar: creșterea decalajelor de dezvoltare. 
E posibil să deranjez prea mult – și îmi asum asta, dar mi-aș ruga inclusiv colegii din alte regiuni să accepte faptul că nu sunt 
un deputat al bogaților, ci unul al săracilor. Așa cum vă prezint și în acest tabel, am luat ca referință municipiul București și 
județele Timiș, Cluj și Vaslui. Ceea ce se observă cu ochiul liber este faptul că, deși în București, Timiș și Cluj salariul mediu 
era deja cu 30-50% mai mare decât în Vaslui, creșterile salariale mai mari au avut loc tot acolo unde deja se câștiga bine: 
+11% în Vasluiul sărac, +12% în București, +15% în Timiș, +17% în Cluj.  

Acesta este, stimați colegi, efectul investițiilor în mari proiecte de infrastructură, de care au parte exclusiv regiunile 
bogate, iar insistența mea pentru Autostrada Tișița – Albița, cel mai important coridor european de transport al mărfurilor pe 
zona de Est, capătă noi sensuri.  

+17% pentru un clujean sau un bucureștean care câștigă peste 3.000 lei și +11% pentru un vasluian care câștigă 2.100 
lei, adică „mai mult pentru cel bogat, mai puțin pentru cel sărac” nu este, stimați colegi, nici social-democrație, nici liberalism.  

Probabil știți fiecare, în zona din care proveniți, ce anume trebuie să susțineți pentru a consolida creșterea economică. 
Cel mai important obiectiv pentru mine, pentru  cea mai săracă regiune de la periferia geografică și economică a Uniunii 
Europene, este Autostrada Tișița – Albița, iar raportarea Guvernului la acest obiectiv în bugetul pe 2019, după ce am cerut de 
zeci de ori fonduri pentru Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic, va influența decisiv votul pe care îl voi da Legii bugetului 
de stat pe 2019. 

Avem datoria de a consolida creșterea economică la nivel național, în ansamblu, dar avem și obligația de a o face 
sănătos și solidar. Iar solidaritatea nu înseamnă în primul rând fonduri pentru venitul minim garantat, ci fonduri pentru mari 
proiecte de infrastructură.  

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 
 
 




