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I.SINTEZA LEGISLATIV Ă 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor  
(săptămâna 2 – 5 mai 2017) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 2 mai 
 
 
 Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, marţi, 2 mai, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM(2016) 593 (PH CD 35/2017) 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -
Planul de acţiune european în domeniul apărării COM(2016)950 (PH CD 36/2017) 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 476/2016) - lege organică  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (PL-x 112/2017) - lege ordinară  

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea 
de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (PL-x 152/2017) - lege ordinară  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi 
completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară (PL-x 495/2016) - lege ordinară  

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea si 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (PL-x 496/2016) - lege ordinară  

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 116/2017) - lege ordinară  

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 149/2017) 
- lege organică 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil (PL-x 317/2016) - lege ordinară. 

 
 
 

*** 
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Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 3 mai 
 
  

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, miercuri, 3 mai, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM(2016) 593 (PH CD 35/2017) 
– 206 voturi pentru; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -
Planul de acţiune european în domeniul apărării COM(2016)950 (PH CD 36/2017) – 213 voturi pentru, 1 
împotrivă; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (PL-x 112/2017) - lege ordinară, 223 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea 
de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (PL-x 152/2017) - lege ordinară – 225 voturi pentru; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea şi 
completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 
(PL-x 495/2016) - lege ordinară – 200 voturi pentru, 2 împotrivă, 22 abţineri; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea si 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (PL-x 496/2016) -lege ordinară – 231 voturi pentru; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor 
măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 116/2017) -lege ordinară – 228 voturi pentru, 1 
abţinere; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil (PL-x 317/2016) - lege ordinară – 234 voturi pentru; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea 
bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte (PL-x 174/2017) - lege ordinară – 236 voturi pentru; 

10. Propunerea legislativă privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul 
Marii Uniri (Pl-x 466/2016) - lege ordinară – 204 voturi pentru, 33 abţineri; 

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 476/2016) - lege organică – 231 voturi 
pentru; 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Pl-x 149/2017) - lege organică 
– 230 voturi pentru. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camera Deputaților 

 
Sesiunea  februarie – iunie 2017* 

(Situaţia cuprinde datele la 5 mai 2017) 
 
                                                              
               
 

Totalul ini ţiativelor legislative       976   

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în luna ianuarie 2017 6 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2017 177 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 309       341 

– votate  
 

     337  
129                  din care: - înaintate la Senat        20 

                            - în procedura de promulgare   36 
                            - promulgate**   78 
                            - respinse definitiv 203 
                            - în mediere           1 
                            - în divergenţă           1 
– la vot final  2 
2) Se află în proces legislativ 638 
a) pe ordinea de zi 123 
b) la comisii  
 

496 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 15 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de vedere 
Guvern 4 

3) Iniţiative clasate 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor  11 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 11 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
   Cele 337 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                         93 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     61  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului  
                22 proiecte de legi  
                        244 propuneri legislative 
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          * Situaţia include şi ini ţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
 

    ** În anul 2017 au fost promulgate 93 legi, dintre care 13 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017 şi 78 din 
iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune. 

 
 

 
 

 

C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor  

Şedinţele din zilele de marți, 2 și miercuri, 3 mai 20 
 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 137  

        din care: - în dezbatere 135 

                       - la vot final 2 
  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          9               

12        

   - votate 10 
            din care: - la Senat    1 
                           - la promulgare    9 
   - la vot final 2 

 
 
 
 
     ▪ Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
                  8 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                     din care: 
               6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         2  proiecte de legi 
                 2 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
 
 
proiecte d 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  13 - 2017  
Săptămâna 2 – 5 mai 2017  

 

 

6 
 

    opugi 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor   
(săptămâna 2 – 5 mai 2017) 

 
 

 
 

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

1.  Pl-x 466/2016 - Lege privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi 
Centenarul Marii Uniri 
 

2.  PL-x 476/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli ţistului  
 

3.  PL-x 112/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli  
 

4.  PL-x 152/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb 
  

5.  PL-x 495/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2016 pentru 
modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară  
 

6.  PL-x 496/2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2016 pentru 
modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat  

7.  PL-x 116/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

8.  PL-x 317/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil 
 
  

9.  PL-x 174/2017 - Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul 
BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte  
 

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

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  13 - 2017  
Săptămâna 2 – 5 mai 2017  

 

 

7 
 

E.Stadiu proiectelor de legi cuprinse în  Programul  legislativ prioritar al  
Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 
(situaţie la data de 5 mai 2017) 

 
 

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

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

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Camera decizională 
Proie
cte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera Deputaţilor 
- 
prim ă Cameră 
sesizată: 

 
4 
 

0 

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

 
0 
0 
0 

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

2 
1 
0 
1 

Camera Deputaţilor 
- Cameră 
decizională: 

52 0 

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

1
0 
2
7 
2 

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

0 
0 
7 
6 

Total  0  

 
3
9 
  

 
1
7 
 

Total general: 56 0 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ANEXĂ 
 
 

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

 

((ssii ttuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0055    mmaaii    22001177))  
 

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

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

1 

PLx  
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

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

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

S - Adoptat pe 
25.02.2014 

CD - OZ Plen   
BUG şi JUR  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente  
depus pe data 
de 03.05.2017 
(564/Rs1/2017) 

2 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

3 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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

 



 
2

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 
 

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

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S  
 

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



 
3

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

CD + S 
BUG CD + BUG S  
 

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

 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

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



 
4

Nr. 
crt 

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

11 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

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

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

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

12 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

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

 
 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

13 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 
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14 

PLx  
511/2016 

 
L 

548/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

15 

PLx  
24/2017 

 
L 

550/2016 
 

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

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

S - Adoptat pe 
22.12.2016 

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

 
 
 
 
TDR: 
16.02.2017 
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PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

17 

PLx  
143/2017 

 
L 

3/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
16.03.2017 

18 

PLx 
100/2009 

 
L 

694/2008 

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

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

S - Adoptat pe 
11.02.2009 

CD - IND  
pt. raport 

 
 

 
TDR: 
12.03.2009 
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19 

PLx 
445/2010 

 
L 

229/2010 

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

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

S - Adoptat pe 
02.09.2010 

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

 
 

 
 
TDR: 
02.04.2013 
 

20 

PLx 
640/2015 

 
L 

455/2016 

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

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

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

TDR: 
02.12.2015 

21 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

22 

PLx 
213/2016 

 
L 

10/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
19.04.2016 
CD -  IND  
pt.raport  
 

TDR: 
26.05.2016 
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23 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

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

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

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

TDR: 
10.11.2016 

24 

PLx 
512/2016 

 
L 

553/2016 

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

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

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

TDR: 
15.11.2016 

25 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

26 

PLx 
455/2016 

 
L 

543/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
27.10.2016 
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27 

PLx 
23/2017 

 
L 

547/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

28 

PLx 
134/2017 

 
L 

636/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
09.03.2017 
 

29 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
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Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

31 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului. (poz. 
I-a-34) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR: 
10.12.2015 

32 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 
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Nr. 
crt 

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

33 

PLx 
113/2017 

 
L 

579/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
02.03.2017 

34 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 



 
12

Nr. 
crt 

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

35 

PLx 
324/2016 

 
L 

259/2016 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
24.03.2017 

36 

PLx 
115/2017 

 
L 

587/2016 

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

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

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

TDR: 
02.03.2017 

37 

PLx 
394/2013 

 
L 

2992013 

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

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 



 
13

Nr. 
crt 

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

38 BP 
469/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de şomaj pe anul 2015. (poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Ini ţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 CD + S 
 

 

39 BP 
470/2016 

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

 CD + S 
 

 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
9/2017 

 
L 

50/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
14.03.2017 
S  -  Trimis pt. raport 
suplimentar pe data de 
02.05.2017 
ADMIN și APAR 
 
 

 

2 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
07.03.2017 
S  -  Inv 
pt. raport 
 
 

TDR: 
04.04.2017 



 
14

Nr. 
crt 

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

3 

PLx 
526/2016 

 
L 

438/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
01.11.2016 
CD  -  Adoptată pe 
25.04.2017 

La SG din data 
de 02.05 2017 

4 

PLx 
141/2017 

 
L 

645/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
20.02.2017 

CD - Adoptată pe 
25.04.2017 

La promulgare 
din data de 
04.05.2017 

5 

PLx 
317/2016 

 
L 

237/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
28.06.2016 

CD - Adoptată pe 
03.05.2017 
 

 



 
15

Nr. 
crt 

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

6 

PLx 
476/2016 

 
L 

375/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
17.10.2016 

CD  -  Adoptată pe 
03.05.2017 

 

7 

PLx 
112/2017 

 
L 

576/2016 
 

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

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

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
03.05.2017 
  
 

 

8 

PLx  
174/2017 

 
L 

33/2017 

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

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

S  - Adoptată pe 
03.04.2017 
CD -  Adoptată  pe 
03.05.2017 
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Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
154/2017 

 
L 

56/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
21.03.2017 
S  - Adoptată pe 
18.04.2017 
 
 

La promulgare 
din data de 
26.04.2017 

10 

PLx 
117/2017 

 
L 

589/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD -  Adoptată pe 
11.04.2017  

La promulgare 
din data de 
20.04.2017 

11 

PLx 
321/2016 

 
L 

581/2016 

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

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

CD - Adoptată pe 
18.10.2016 
S  - Adoptată pe 
20.03.2017 
 

Legea nr. 
60/2017 
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Nr. 
crt 

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

12 

PLx 
136/2017 

 
L 

644/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
13.02.2017 
CD - Adoptată pe 
21.03.2017 
 

Legea nr. 
62/2017 

13 

PLx 
461/2016 

 
L 

424/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
11.04.2016 
CD - Adoptată pe 
28.03.2017 

Legea nr. 
77/2017 

14 

PLx 
122/2017 

 
L 

631/2016 

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

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

S  - Adoptată pe 
08.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

Legea nr. 
80/2017 

15 

PLx  
133/2017 

 
L 

634/2016 
 

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

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

S - Adoptată pe 
13.02.2017 

CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

Legea nr. 
82/2017 
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Nr. 
crt 

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

16 

PLx 
146/2017 

 
L 

9/2017 

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

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

S  - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD - Adoptată pe 
04.04.2017  
 

Legea nr. 
86/2017 

17 

PLx 
460/2016 

 
L 

431/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
10.10.2016 
CD -  Adoptată pe 
04.04.2017 
 

Legea nr. 
88.2017 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

 
CAE 

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

Camerei Deputaţilor 
( la data de 5 mai 2017 ) 

 
 

I.  În perioada   2  –  5 mai 2017  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 4 avize. 

 

Cele 7 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

4    
3 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

1  
0     
6 
0    

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 492 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 88 pentru raport 
suplimentar.   

                                                                                                                                                                                           
La comisii se află  27  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

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

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  324  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 261 

♦ rapoarte suplimentare 46 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 17 

TOTAL     324 

 
 



                 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  2 - 5 mai 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.337/2013 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terrorism – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(564/RS1 din 
03.05.2017) 

 
II. Comisia pentru transporturi şi infrastructur ă 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.477/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(526/RS1 din 
04.05.2017) 

 
III. Comisia pentru agricultur ă, silvicultur ă, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 

1 

 
PLx.188/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 171/2010 
pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun 
cu comisia juridică 

54 parla. 
adoptat de 

Senat 
05.04.2017 

Raport de respingere 
(261/R din 03.05.2017) 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă Denumirea proiectului Ini ţiator 

Data 
dezbaterii Observaţii 



1 

 
PLx.97/2017 

Proiect de Lege privind înfiinţarea Festivalului Internaţional 
"Bucureşti-Pasărea Măiastră " – raport comun cu comisia pentru 
cultură 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(260/R din 02.05.2017) 

2 

 
Plx.466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918" – raport comun cu comisia pentru cultură 

67 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.05.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(469/RS din 
03.05.2017) 

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

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.291/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27 
decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române – raport comun cu comisia juridică  

36 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de respingere 
(259/R din 02.05.2017) 

 
VI. Comisia pentru cultur ă, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.97/2017 

Proiect de Lege privind înfiinţarea Festivalului Internaţional 
"Bucureşti-Pasărea Măiastră " – raport comun cu comisia pentru 
administrație 

4 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.04.2017 

Raport de respingere 
(260/R din 02.05.2017) 

2 

 
Plx.466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918" – raport comun cu comisia pentru administrație 

67 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.05.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(469/RS din 
03.05.2017) 

 
VII. Comisia juridic ă, de disciplină şi imunit ăţi 

 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
PLx.291/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27 
decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române – raport comun cu comisia pentru învățământ 

36 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de respingere 
(259/R din 02.05.2017) 



2 

 
PLx.337/2013 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terrorism – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 
(564/RS1 din 
03.05.2017) 

3 

 
PLx.188/2016 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 171/2010 
pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – raport comun 
cu comisia pentru agricultură 

54 parla. 
adoptat de 

Senat 
25.04.2017 

Raport de respingere 
(261/R din 03.05.2017) 

 
VIII. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
Nr. 
crt . 

Nr. ini ţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Ini ţiator Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 

 
Plx.182/2017 

Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
modificările ulterioare 

2 parlam. 02.05.2017 
Raport de adoptare 

(17RC din 03.05.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Na ţional Liberal  

 
 
 
 
 
� Declarații politice 
 
 

„România din beznă, care nu se vede de la Bucureşti!” 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Nu este nici prima dată şi, se pare că, nu va fi nici ultima oară, când o parte dintre români sunt nevoiţi să 
trăiască în umilinţă şi în beznă, mai rău ca în Evul mediu, deşi cu toţii plătesc cu vârf şi îndesat, preţuri mari, ca să 
trăiască în condiţii decente. De parcă nu ar fi suficient că aceşti români s-au născut şi trăiesc în zone în care 
drumurile sunt proaste, locurile de muncă puţine şi prost plătite, şcolile sunt sărăciose, spitalele sunt situate la km 
distanţă şi cu medici puţini, mai trebuie să îndure şi frigul iernilor în beznă. Cum despre cine este vorba? Despre 
românii din Bucovina, despre românii nevăzuţi niciodată de la Bucureşti. Da! Bucovinenii nu s-au văzut niciodată de 
la Bucureşti, de niciun guvern, pentru că sunt mereu lăsaţi în beznă! Ori, prin beznă se vede mai greu! 

În urmă cu doar câteva săptămâni, iarna şi-a arătat ultimele puteri, nu înainte însă să aducă cu ea şi ultimele 
ninsori firave însoţite, pe alocuri, şi de un vânt mai degrabă primăvăratic. Consecinţa o ştim cu toţii! 320 de mii de 
consumatori din toată Moldova şi din Bucovina au rămas în beznă! Oricine ar putea spune că de vină sunt condiţiile 
meteo ...! Nu te pui, domnule, cu ele! Nu te pui cu natura!  

Nimic mai fals! Acest argument s-a invocat şi continuă să se invoce de către autorităţile de reglementare şi 
supraveghere în domeniul energiei şi de către distribuitorii de energie pentru a-şi acoperi serviciile proaste şi lipsa 
totală a investiţiilor. Reţelele de distribuţie din Bucovina cedează ori de câte ori soarele intră între nori! Reţelele de 
distribuţie din acest colţ de Românie uitat de Guvern au o vechime de peste 50 de ani şi chiar de 60 de ani! În 
Bucovina, distribuţia de energie a fost în toată perioada post-decembristă o vacă bună de muls, căreia nu i s-a dat 
niciodată de mâncare şi, într-un final, şi-a dat duhul. Distribuitorii de energie şi-au umflat cu hărnicie profiturile, în 
vreme ce utilizatorilor li se furnizează servicii de calitate tot mai proastă! 

Mai mult, dispreţul acestor furnizori ajunge să fie suprem atunci când vine vorba despre reluarea furnizării 
după ce reţelele cedează. Îşi imaginează cineva ca după o săptămână de la întreruperea furnizării, operatorii să nu 
remedieze problemele şi să nu reia furnizare? Mai putem să contrazicem Uniunea Europeană când ne spune cu 
subiect şi predicat faptul că Bucovina este săracă din cauza dispreţului pe care îl are propriul guvern pentru această 
regiune a ţării? Nu cred că mai are nimeni argumente să-i contrazică pe specialiştii de la Comisia Europeană! 

Stimaţi colegi, din anul 2008 şi până în prezent m-am adresat constant prim-miniştrilor, miniştrilor, 
secretarilor de stat şi autorităţilor de reglementarepentru a le atrage atenţia că operatorii economici care se ocupă de 
distribuţia de energie electrică în Bucovina nu au realizat niciun fel de investiţie, aşa cum se angajaseră în contractele 
de privatizare. Am mai explicat faptul că niciun bucovinean nu plăteşte o factură mai mică ca urmare a serviciilor 
proaste, ci, dimpotrivă, chiar dacă serviciile sunt proaste, facturile sunt mai mari. Am primit răspunsuri foarte 
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evazive, într-o limbă de lemn funcţionărească, din care am înţeles că nici măcar autorităţilor române nu le pasă de 
soarta consumatorilor din Bucovina.  

Recent, am văzut că Autoritatea naţională pentru reglementare în energie s-a trezit şi ea din amorţeală şi a 
constatat şi ea ceea ce se vedea cu ochiul liber şi toată lumea ştia şi anume că toate companiile de distribuţie a 
energiei nu şi-au respectat programele de investiţii, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie este depăşită 
moral şi fizic de zeci de ani de zile. Mai mult, acolo unde operează E.On, din reţeaua de 2.691 de Km de reţea de 
înaltă tensiune, în ultimele decenii, numai 0,78% a fost modernizată, adică vreo 20 Km. Cred că alte comentarii sunt 
de prisos! 

Stimaţi colegi, bucovinenii nu sunt români de mâna a doua şi nu merită acest tratament discriminatoriu din 
partea autorităţilor guvernamentale de la Bucureşti. Dacă întreruperile de energie ar fi fost la Bucureşti sau prin 
cartierele selecte ale Capitalei, atunci am fi avut un mare deranj naţional. Dacă, în schimb, se întâmplă în Bucovina, 
nimeni nu se deranjează să ia atitudine! Personal, am adresat întrebări, interpelări autorităţilor guvernamentale, însă 
speranţa mea că Guvernul şi-ar schimba atitudinea devine tot mai mică. Cert este că nu voi ceda şi voi încerca, fie pe 
cale legislativă, fie prin demersuri la autorităţile europene din domeniul energiei, să pun capăt unei situaţii de 
netolerat într-un stat, membru al Uniunii Europene de peste 10 ani de zile.  
  

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 
 

Produsele alimentare româneşti cu originea certificată  
 se pot număra pe degetele de la două mâini 

 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 
 Avantajele economice ale producătorilor români care deţin mărci protejate conform standardului european de 
etichetare sunt incontestabile, iar eligibilitatea pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile în vederea 
promovării produselor este doar unul dintre acestea. 
 Nemaivorbind că, fără clasificare la nivel național, în țara de origine, mărcile cu indicație geografică sau 
denumirile de origine nu pot beneficia de protecție europeană. 

Am aflat cu surprindere că, o perioadă destul de lungă, România nu a avut un organism de inspecţie şi 
certificare, deşi politicile promovate în sectorul agriculturii vizau ca obiectiv creşterea calităţii produselor autohtone 
agricole şi alimentare. Motivul? Regulamentele europene recomandau Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
delegarea atribuţiilor specifice unui organism privat, acreditat conform standardului EN 45011 sau ISO/CEI 65 de 
către Asociaţia de Acreditare din România RENAR, recunoscută ca autoritate naţională în domeniu. 
 Mai mult, împinşi de la spate de rigorile Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene, oficialii agriculturii 
româneşti au acceptat în cele din urmă utilitatea unui asemenea demers, delegând competenţele specifice de organism 
naţional de inspecţie şi certificare către SC Certind SA, care a primit în anul 2013 acreditarea din partea RENAR şi 
certificatul de recunoaştere din partea Direcţiei Generale de Industrie Alimentară din cadrul MADR. 

Cu toate acestea, numărul produselor româneşti incluse în Sistemul de protecţie al indicaţiilor geografice şi 
denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare este extrem de mic, acestea putând fi 
numărate pe degetele de la două mâini. 
 Dar şi mai trist este faptul că doar trei dintre acestea sunt omologate şi la nivel european, în timp ce Italia are 
290 de asemenea produse, iar Franța peste 260.  
  

Deputat  
Găvril ă Ghilea 

 
***  
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Ce faceți cu mediul de afaceri, domnilor guvernanți?! 

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
 

 Deși domnul Dragnea a prezentat opiniei publice, zilele trecute, o economie ca-n povești, "poleită" în vremea 
Guvernării Grindeanu, cifrele expuse de domnul Dragnea sunt departe de datele din teren.  
 Astfel, un exemplu în acest sens îl reprezintă investițiile străine directe, care în realitate nu au crescut, ci 
chiar au scăzut în primele două luni ale anului 2017, raportat la aceeași perioadă din 2016, fiind vorba de 655 
milioane euro veniți din investiții directe în 2017, față de 661 milioane euro în urmă cu un an.  
 Mai mult decât atât, cheltuielile de capital (investițiile) sunt în prezent sub cota de avarie,  cu 31,5% mai mici 
față de 2016, dacă ne raportăm la sumele concrete: 1 miliard lei în 2017 față de 1,5 miliarde lei în 2016. Deci, 
cheltuielile de capital sunt, de fapt, la JUMĂTATE prin raportare la PIB (0,1% - 2017 vs. 0,2% - 2016).   
 Cu alte cuvinte, nu-i prea mai arde nimănui de investiții în astfel de vremuri instabile și fără perspective. Este 
clar faptul că acest lucru reprezintă o consecință a lipsei de predictibilitate pentru mediul de afaceri din România, dar 
și a faptului că împovărarea excesivă a acestuia a culminat cu creșterea salariului minim impusă de către Guvernul 
Grindeanu, fără a veni la pachet și cu alte măsuri care să contrabalanseze aceste efecte pentru întreprinzători. 
 România nu poate redeveni atractivă pentru investitori dacă noua putere PSD-ALDE atacă în mod constant 
mediul privat, în loc să-l susțină cu măsuri concrete, cu efecte benefice pe termen mediu și lung! 
 

Doamnelor și domnilor deputați,  
 

 Mai trebuie spus faptul că devine îngrijorătoare și creșterea vertiginoasă a gradului de îndatorare a 
României, care a atins cel mai mare nivel istoric - datoria publică a ajuns în februarie la 41,4% din PIB, iar datoria 
guvernamentală la 39,5% din PIB - , fiind de remarcat aici și faptul că numai în luna aprilie Ministerul Finanțelor s-a 
mai împrumutat cu 12,4 miliarde lei. În plus, cred că ar trebui foarte repede lămurită și "dilema" colectării slabe a 
TVA în primele 3 luni ale anului în curs, sau a amânării rambursării banilor către sectorul privat, pentru a aranja 
astfel cifrele printr-o metodă care să ascundă realitatea și să creeze aparența unei situații favorabile... 
 Toate aceste tertipuri psd-iste, cu rol de cosmetizare a datelor statistice, coroborate cu instaurarea unui cadru 
ostil pentru mediul de afaceri, nu fac altceva decât să îndrepte economia României spre un drum total greșit, cu 
consecințe nefaste pentru anii următori. 

  
  

Deputat  
Bogdan Huțucă 

 
***  

 
 

1 Decembrie la Alba Iulia – primul moment important care ar trebui să dea startul festivităților legate de  
celebrarea Centenarului Marii Uniri  

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  

 
 Pentru că mai sunt doar 7 luni până la 1 Decembrie, țin să le reamintesc guvernanților PSD-ALDE că nu au 
făcut nimic până în prezent pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri de anul viitor, în condițiile în care acest 
moment de o importanță deosebită ar trebui să fie marcat de către autoritățile statului român pe o perioadă de cel 
puțin un an, pe măsura însemnătății lui istorice unice.  
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 Mai mult decât atât, pregătirea aniversării  Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război 
Mondial ar trebui să reprezinte pentru toate partidele politice și, implicit, pentru puterea PSD-ALDE, un moment de 
respect pentru trecut, pentru actul Unirii înfăptuit de către cei care au luptat în numele idealurilor naționale și prin 
sacrificiul lor imens au realizat România Mare! 
 De aceea, solicit Guvernului României să nu mai tergiverseze nicio zi demararea proiectelor pentru 
aniversarea așa cum se cuvine a Centenarului. Un prim pas în acest sens consider că ar trebui făcut prin alocarea în 
regim de urgență a fondurilor necesare susținerii acelor proiecte pe care le are cel mai implicat județ în acest demers 
istoric, și anume județul Alba Iulia.  
 De asemenea, cer Guvernului Grindeanu să stabilească foarte clar faptul că în acest an organizarea 
festivităților de 1 Decembrie va avea loc la Alba Iulia, moment care ar trebui să reprezinte și deschiderea celebrării 
Centenarului Marii Uniri  și pentru acest lucru solicit Guvernului să bugeteze în mod corespunzător aceste 
festivități.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
 Până în prezent, Guvernul PSD-ALDE nu și-a demonstrat în niciun fel preocuparea pentru a veni în sprijinul 
pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României, 
dar, în schimb, a dat dovadă  de o lipsă desăvârșită a voinței de a se implica cu adevărat în acest proiect național!  

Prin acțiunile sale incoerente referitoare la Centenar, Guvernul Grindeanu a reușit doar "performanța" de a se 
face remarcat  printr-un nearticulat joc de ping-pong, de pasare a responsabilităților de la o instituție la alta, refuzând 
în mod sistematic și categoric de a da explicații publice referitoare la inexistența unei strategii coerente privind 
Centenarul Marii Uniri, ceea ce denotă doar nepăsarea și disprețul actualei puteri pentru un moment unic în istoria 
românilor. 
 
 

Deputat 
Florin Roman 

 
*** 

 
PNL a inițiat și votat creșterea salariilor aleșilor locali cu 30% 

 
Doamnă/domnule Președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  

 
 Grupul parlamentar al PNL a votat pentru adoptarea OUG nr. 9/2017, având în vedere că la dezbaterea sa a 
fost acceptat un amendament deosebit de important, inițiat de noi, parlamentarii liberali, prin care era îndeplinit un 
angajament al PNL asumat dinaintea alegerilor parlamentare. 
 Astfel, potrivit acestui amendament, salariile aleșilor locali vor crește cu 30%. În acest fel, se repară o 
nedreptate făcută aleșilor locali prin excluderea lor de la majorările salariale prevăzute inițial în actul normativ 
privind unele măsuri bugetare în anul 2017.  

Consider că era absolut firesc ca noi, liberalii, să propunem majorarea indemnizaţiilor aleşilor locali cu 30%, 
în condiţiile în care, în urma unei „degringolade” în privinţa creşterii veniturilor din sistemul public, primarii, 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene au ajuns să fie mai prost plătiţi decât proprii angajaţi. 
 În viziunea PNL, e nefiresc ca angajații unei primării să aibă salarii mai mari decât primarul, având în vedere 
faptul că cea mai mare responsabilitate revine edilului ales de către comunitate.  
 Această creștere a remunerațiilor pentru aleșii locali aflați în funcție are, totodată,  scopul de a stimula 
integritatea și performanța acestora în slujba comunităților locale pe care le reprezintă. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
 Considerăm că este nevoie de politici coerente și de un sistem echilibrat de salarizare, iar propunerea PNL se 
înscrie în acest demers. Dacă coaliția guvernamentală PSD - ALDE ar fi fost într-adevăr preocupată de soarta aleșilor 
locali, ar fi trebuit să nu-i uite pe primari și pe președinții de CJ atunci când s-au operat celelalte majorări salariale în 
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sistemul bugetar și să nu încerce să îi păcălească în mod repetat cu unele promisiuni legate de acordarea unor pensii 
speciale, dovedite oricum neconstituționale. 
 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
 

*** 
 

Nu vă răzbunaţi pe asistaţii social! Voi aţi creat anomaliile! 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

  
 Este halucinant modul în care coaliţia de guvernare PSD-ALDE a intrat în panică totală, deoarece la bugetul 
de stat au colectat bani puţini, foarte puţini, mai puţini chiar decât în anul 2016, iar acum dau din colţ în colţ şi nu ştiu 
de unde să reducă o parte din cheltuieli. Am înţeles că doamna Olguţa se pregăteşte cu hărnicie să taie unele din 
salariile bugetarilor şi cred că va avea şi succes, deşi prin programul de guvernare al PSD nu am găsit acest 
angajament asumant. 
 M-a mirat şi surprins modul în care, atât domnul Tăriceanu, cât şi doamna Vasilescu s-au năpustit asupra aşa-
numiţilor asistaţi social şi îi ameninţă cu virulenţă că sunt puturoşi, că nu muncesc şi că le va lua şi fărâma de sprijin 
social care venea din partea statului. Păi, acest lucru are mai multe definiţii! Ipocrizie! Demagogie! Dispreţ faţă de 
cei pe care statul român i-a ţinut în sărăcie! Cruzime faţă de cei care nu pot munci, pentru că sănătatea lor nu le dă 
voie! 
 Dar, o trecere în revistă a ultimilor ani de politică şi guvernare nu cred că face rău nimănui şi nici celor din 
coaliţia PSD-ALDE. PSD cu Adrian Năstase la cârmă şi apoi Guvernul Tăriceanu au fost cei care au creat beneficii 
sociale nejustificate, pentru cei care puteau munci şi nu o făceau. În acelaşi timp, mânaţi de scopuri politico-
electorale au tăiat fără milă din beneficiile sociale ale celor îndreptăţiţi sau ale persoanelor excluse social, ale 
persoanele cu dizabilităţi grave, ale copiilor care ar fi trebuit să meargă la şcoală, nu la munca câmpului. PSD şi 
preşedintele ALDE sunt cei care au dus la nivel de artă şantajarea populaţiei sărace cu tăierea ajutorului social, sub 
condiţia că, dacă nu votează primarul sau partidul lor, atuci să-şi ia adio de la asistenţa socială. Înţeleg că alegerile au 
trecut, PSD-ALDE le-a câştigat, iar înţelegerea cu alegătorii capitivi, dependenţi de asistenţa socială, a căzut? 
Ghinion, dragi alegători PSD-ALDE! Aşa au procedat mereu! 
 Stimaţi colegi, 
 Declaraţiile liderilor PSD şi ALDE jignesc nu numai inteligenţa cetăţenilor, dar îi jignesc şi pe cei care chiar 
au nevoie de sprijinul şi solidaritatea societăţii româneşti pentru a nu fi condamnaţi definitiv la excluziune de pe piaţa 
muncii şi la sărăcie cruntă. Ştiţi la fel de bine ca şi mine, că ori de câte ori un politician aflat la guvernare promite 
marea reformă, se iau din drepturile celor îndreptăţiţi şi se pune cu grijă la cei care vor fi alegători de credinţă ai 
partidului. Pe ce îmi bazez spusele!? Pe realităţi! Astăzi, persoanele sărace trebuie să demonstreze cu acte că sunt 
sărace, persoanele cu dizabilităţi definitive sunt umilite şi trebuie să meargă periodic în faţa autorităţilor arogante ca 
să monstreze ca nu cumva handicapul definitiv nu s-a vindecat între timp. Nu este oare acesta dispreţul suprem al 
autorităţilor statale faţă de cei aflaţi în nevoie? Mai trebuie alte demonstraţii! 
 Dacă liderii PSD-ALDE chiar se preocupă de şomaj, de lipsa forţei de muncă bine calificate, atunci să nu-şi 
mai bată joc de şcoala românească! Asta ar fi una dintre propunerile mele pentru ipocrizia celor de la guvernare. 
Apoi, dacă tot vor să stimuleze pe cei care pot să muncească şi nu vor, pentru că PSD-ALDE îi ţine aproape cu 
ajutoare sociale, atunci să sprijine economia privată să genereze locuri de muncă bine plătite şi să nu o mai jupoaie cu 
tot felul de măsuri fiscale şi bariere administrative. Vă garantez că dacă asistatul social va avea acces la formare 
profesională, la şcoală, şi va avea de ales între un loc de muncă bine plătit şi captivitatea socială în care îi ţine PSD-
ALDE, va alege locul de muncă şi nu ajutorul social! Chiar credeţi povestea că PSD-ALDE va pierde acei alegători 
captivi? 
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 Stimaţi colegi. Se spune că în decembrie anul trecut s-a ales un Parlament nou, cu parlamentari, în mare parte 
noi, care vor face o politică nouă, onestă, diferită de cea făcută în primii douăzeci şi şase de ani de la Revoluţia 
română. Speranţa este în fiecare din noi să demonstrăm acest lucru şi vreau să cred că tot mai mulţi vă veţi desprinde 
de metehnele vechii politici pe care o promovează cu sârguinţă liderii PSD şi ALDE. Nu uitaţi, că veţi merge acasă, 
la voi în judeţ, şi cetăţenii vă vor privi în ochi pe voi, pe aleşii lor, nu pe Dragnea, nu pe Tăriceanu! Sper să aveţi 
puterea să-i privi ţi în ochi pe cetăţeni şi să spuneţi NU soluţiilor păguboase adoptate de Guvernul Grindeanu. Vă 
garantez că putem găsi cu toţii consensul politic asupra temelor majore care îi preocupă în mod real pe români. 

 
Deputat 

Claudiu Răcuci 
 

*** 
 
 

Tineretul, încotro? 
 

La 2 mai s-a sărbătorit Ziua națională a tineretului, prilej cu care am evaluat situația  tinerilor din țara noastră. 
Știm că România este într-un proces accelerat de depopulare, pierzând în fiecare an echivalentul unei localități cu 
aproximativ 80.000 de locuitori, adică un oraș ca Reșița sau Bistrița Năsăud. Cauzele sunt multiple și cunoscute: 
migrația, sporul negativ al populației care a dus la îmbătrânirea populației, cauze sociale ce țin de emanciparea femeii 
și amânarea momentului întemeierii unei familii, cauze economice care descurajează familiile să aibă mai mulți 
copii, etc. 

Tinerii își doresc să aibă un loc de muncă bine plătit, în care să fie respectați și să se considere valoroși 
pentru societate, să își poată permite o locuință proprie, să își poată permite vacanțe anuale, să poată călători, să poată 
să își întrețină o familie.  

Îndeplinirea acestor deziderate depinde de situația economică a României și de politicile sociale adresate 
tinerilor. Din păcate, la noi se vorbește mult mai mult de programe adresate vârstnicilor, de asistență socială și nu de 
măsuri care să încurajeze afirmarea potențialului propriu, reducerea abandonului școlar, antreprenoriatul sau 
sprijinirea tinerilor și a familiilor active. Este dificil pentru tineri să ocupe locuri de muncă bine plătite, fie pentru că 
nu au experiență dar nici nu li se oferă posibilitatea de a o dobândi, fie pentru că ele sunt rezervate pentru cei aflați în 
preajma celor de la putere. Rata de sărăcie la copii și tineri e de 4 ori mai mare decât la vârstnici și totuși, nu 
încurajăm suficient munca, cea care produce plus valoare și venituri la bugetul de stat, suficiente pentru a acoperi și 
cheltuielile sociale. 

Din păcate, nu sunt semne că guvernul Grindeanu ar contribui la menținerea tinerilor în țară, pentru că aceștia 
au dificultăți reale în a-și găsi un loc de muncă, dacă nu au pregătirea corespunzătoare cerințelor de pe piața muncii. 
Iar asta nu se întâmplă, pentru că sistemul de învățământ se încăpățânează să producă absolvenți  în domenii care nu 
au căutare pe piața muncii sau tineri fără niciun fel de experiență în domeniul absolvit, pentru că la noi se predă doar 
teorie și accentul pe practică e foarte scăzut, pentru că vorbim de învățământul profesional dar nu îl sprijinim concret, 
și nici pe cei care doresc și pot să o facă, adică pe agenții economici. Mulți tineri au probleme să se angajeze în 
sectorul privat, unde contează mai mult experiența practică și mai puțin diploma.  

Continuând seria erorilor, guvernul Grindeanu se împrumută pentru a plăti salarii mărite la stat și pensii, iar 
pentru investiții în infrastructură sau contribuții la proiecte europene, nu sunt bani, deși acestea ar duce la crearea de 
locuri de muncă și ar produce dezvoltare și prosperitate generală. Cu deficit la încasări și venituri, cu minus la 
atragerea de fonduri europene, cu investiții minuscule în infrastructură, dar cu cheltuieli salariale și de asistență 
socială în creștere, România nu va fi mai atractivă pentru tinerii săi, ci dimpotrivă. Deja se înregistrează un deficit 
acut de forță de muncă și măsurile populiste ale guvernului PSD îl vor accentua, gonindu-i pe cei mai întreprinzători 
și adaptabili, adică exact pe cei de care avem cea mai mare nevoie. 
 În această zi cu o semnificație deosebită, cer Guvernului Grindeanu-Dragnea, să vină urgent cu măsuri 
concrete pentru integrarea tinerilor români în România, pentru sprijinirea familiilor active, să dezvolte programul 
național de construire de locuințe pentru tineri, să nu adopte legi care să blocheze lupta împotriva corupției, îi cer să 
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atragă prin măsuri concrete, investitori care să creeze locuri de muncă, oferind un mediu favorabil investițiilor, 
predictibil și mai puțin sufocant decât în prezent. 

Astfel, copiii noștri vor rămâne acasă, în țara lor și familiile nu vor avea de suferit durerea despărțirii, cu 
toate consecințele ei nefaste. 

 
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

 
*** 

 
Situația investițiilor în proiecte majore de infrastructur ă în județul Timi ș 

 
 Stimate doamne şi stimaţi domni, 
 

Timișul se află în topul județelor în ceea ce privește contribuția la bugetul de stat, prin impozitele pe care 
angajatorii și angajații le plătesc anual. Cu toate acestea, este printre ultimele județe la capitolul investiții în 
infrastructură din bugetul național. 

Refuz să cred că un sfert de centură ocolitoare pentru Timișoara și o autostradă aflată la o distanță de 10 km 
de municipiu reprezintă tot ceea ce se poate face. 

Ritmul extrem de lent al alocărilor pentru lucrări majore în infrastructură conduce la o limitare a potențialului 
economic. Menționez aici inexistența unei autostrăzi care să lege capitala Serbiei de Timișoara. Valoare adăugată a 
unei asemenea căi de acces între cele două aglomerații urbane ar depăși într-un timp scurt costurile de construcție. 
Dincolo de accesul facil al forței de muncă în Timiș, unde șomajul extrem de redus conduce la pierderea multor 
investiții, beneficiile din domeniul turismului și al schimburilor economice s-ar reflecta semnificativ în bugetele 
locale, cât și în Produsul Intern Brut. 

De asemenea, centrul intermodal din apropierea Timișoarei a fost doar un subiect de dezbatere electorală, iar 
în cazul infrastructurii feroviare, lucrurile stau chiar mai rău. 

În cazul în care contribuția semnificativă la bugetul central nu este considerată a fi un argument solid, iar 
dezvoltarea celui mai important pol economic din vestul țării nu este considerată a fi o strategie economică viabilă de 
către coaliția guvernamentală actuală, îi îndemn pe decidenţii Guvernului să reflecteze asupra faptului că în anul 
2021 Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii. Modul în care ne pregătim pentru acel moment este definitoriu 
pentru cât vom putea câștiga de pe urma acestui titlu, atât zona de vest cât şi întreaga ţară, mai ales pe termen lung, 
prin afluxul de turiști care vor dori să aleagă Timișoara ca destinație de vacanță, dar şi prin imaginea europeană pe 
care o vom avea. 

Consider că Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
este dator să comunice cetățenilor din Timiș care este planul său de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare în 
județ. Este esenţial să se înainteze obiective investiționale, cu termene clare, care să fie asumate public de către 
conducerile celor două instituții. 
 Mulţumesc pentru atenţia acordată. 
 
 

Deputat 
Marilen Gabriel Pirtea 

*** 
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� Interpelări 
 
Adresată: domnului Şerban Constantin Valeca, ministrul Cercetării şi Inovării  
De către: deputați  Florica Cherecheş şi Adrian Oros 
Obiectul interpelării: Explicarea motivelor pentru care evaluatorii internaţionali ai proiectelor de cercetare au fost 
eliminaţi pentru accesarea proiectelor de cercetare din PNCDI în valoare  de 873 milioane lei  
 

Stimate domnule ministru, 
 
Pe site-ul Ministerului Cercetării este postat un act adiţional la Contractul de finanţare a proiectelor de 

cercetare din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare si Inovare, în valoare de 873 de milioane de lei, ce pot fi 
accesate în următorii 8 ani, încheiat între MCI şi UEFISCDI, la finalul lunii martie. Mai precis, actul adiţional 
menţionat  reglementează modul in care sunt selectaţi evaluatorii proiectelor de cercetare, doar din rândul 
evaluatorilor români, din rândul cercetătorilor sau profesorilor si conferenţiarilor. Se precizează că dacă nu se găsesc 
evaluatori printre aceştia, se caută in rândul lectorilor/ şefi de lucrări, şi dacă nu sunt identificaţi, următoarea etapă 
pentru  gestionarii de proiecte de cercetare este să să caute experţi evaluatori in unităţi si instituţii de cercetare-
dezvoltare si inovare. În ultimă instanţă, numai in cazul in care nu există nici un specialist disponibil la nivel 
naţional, UEFISCDI poate căuta evaluatori externi care trebuie să fie aprobaţi nominal  de către MCI. 

Credem că o astfel de măsură îngrădeşte domeniul cercetării şi aşa subfinanţat şi cu multe probleme de 
rezolvat. Practic, MCI îngrădeşte accesul evaluatorilor străini şi impune utilizarea aproape exclusivă a evaluatorilor 
români in proiectele de cercetare, în condiţiile în care se cunoaşte foarte bine faptul că evaluatorii internationali aduc 
prestigiu proiectelor de cercetare, multi cercetători români fiind la rândul lor evaluatori pentru proiecte din 
străinătate. Cu cât prestigiul evaluatorului e mai mare, cu atât creşte calitatea actului de cercetare si se diminuează 
eventualele suspiciuni privind integritatea.  

Domnule ministru, vă întrebăm de ce aţi considerat  necesară luarea acestei măsuri de excludere a accesului 
evaluatorilor străini pentru proiectele de cercetare cuprinse in PNCDI, care este evident că va duce la scăderea 
calităţii actului de cercetare românesc? Care este motivul pentru introducerea criterului geografic în alegerea 
evaluatorilor, în defavoarea competenţei?   

Puteţi să ne asiguraţi că  prin aceste ultime  măsuri luate de dumneavoastră  (ne referim aici şi la ordinele de 
ministru emise prin care aţi eliminat cercetătorii de la universităţile străine din componenţa  organismelor 
consultative ale MCI) nu va fi afectat domeniul cercetării? 

Aşteptăm răspuns în scris. 
 

*** 
 
 

Adresată: domnului Şerban Constantin Valeca, ministrul Cercetării şi Inovării  
De către: deputat Florica Cherecheş 
Obiectul interpelării: Explicarea criteriilor care au stat la baza numirii  celor din consiliile consultative ale MCI, 
efectuate prin ordine de ministru pe data de 24 aprilie 2017 
 
 
 Stimate domnule ministru, 
 
 V-am adresat o întrebare parlamentară în cursul lunii februarie a.c. referitoare la intenţia Ministerului 
Cercetării și Inovării (MCI) de a schimba componenţa, atribuţiile si modalitatea de funcţionare a consiliilor 
consultative (Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare – CCCDI, Consiliul Național al Cercetării 
Științifice - CNCS, Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – 
CNECSDTI, Consiliului National pentru Inovare si Antreprenoriat - CNIA), unele fiind de abia constituite de câteva 
luni, în urma unor ample procese de consultare a comunităţii ştiinţifice din ţară şi diaspora, derulate respectându-se 
principiile transparenţei, meritocraţiei şi al integrităţii. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  13 - 2017  
Săptămâna 2 – 5 mai 2017  

 

 

40 
 

Mi-am exprimat îngrijorarea atunci că modificările propuse ar putea anula eforturile de recredibilizare si de 
consolidare a comunităţii ştii ţifice româneşti.  
 În răspunsul trimis la data de 23 martie a.c. la întrebarea parlamentară, m-ați asigurat că: “Noua guvernare 
recunoaşte importanţa cercetării ştiinţifice, cu un accent puternic pe cercetarea de frontieră şi doreşte o evoluţie 
pozitivă a cercetării româneşti în plan internaţional, manifestată atât prin o recunoaştere a creativităţii româneşti 
(prin creşterea numărului de brevete şi prin creşterea numărului de brevete aplicate) cât şi prin afirmarea tot mai 
evidentă a învăţământului superior pe plan internaţional... Totodată se află în dezbatere publică o Metodologie de 
Selecţie a membrilor din organele consultative. Toţi colegii din domeniul CDI (institute, universităţi, academii) se 
pot înscrie pe baza noilor regulamente. Conducătorii universităţilor sau ai institutelor din România nu au de ce să 
fie îngrijoraţi, deoarece senatele, consiliile ştiinţifice etc. vor elibera o recomandare pentru specialiştii care doresc 
să se înscrie conform noilor reguli. Colaborarea MCI cu organismele consultative în forma lor reactualizată, cu 
proceduri simplificate, în urma unui proces de consultare publică va consta atât în găsirea căilor şi mijloacelor 
pentru stimularea cercetării aplicative şi mai ales a transferului rezultatelor cercetării în economia naţională, fără 
de care nu se poate vorbi de o creştere economică sustenabilă, cât şi în susţinerea cercetării fundamentale.” 
 Cu toate asigurările dumneavoastră, am aflat din presa centrală că, în aceste zile, Ministerul Cercetării, în 
Monitorul Oficial nr. 287, a publicat patru ordine prin care se aprobă noile componenţe ale consiliilor consultative. 
Concret, s-a schimbat din temelii componenţa a patru instituţii esentiale din domeniul cercetării, fiind eliminaţi  toti 
cercetătorii români de la universităţi străine, dar şi reprezentanţi de prestigiu ai marilor universităţi româneşti, fiind  
“înlocuiţi cu un cercetat penal, un consilier local PSD, sindicalisti, sinecurişti din diverse academii”, conform 
relatărilor mass-media. 
 Domnule ministru, vă întreb care sunt motivele pentru care aţi considerat  necesară această reorganizare, în 
acest mod? Care au fost criteriile de numire a membrilor celor patru consilii consultative? Care a fost motivul 
eliminării cercetătorilor de la universităţile străine? Puteţi să mă asiguraţi că prin aceste măsuri luate de MCI nu va fi 
afectat domeniul cercetării din România? 
 Aştept răspuns în scris. 
  

*** 
 
 
Adresată: domnului Pavel Năstase, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Florica Cherecheş 
Obiectul întrebării: Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Ca rezultat al aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cadrele didactice care dobândeau titlul ştiinţific de doctor după 1 ianuarie 2011, nu mai 
beneficiau nici de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiau nici de compensația tranzitorie calculată 
prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază.  

După intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015, situaţia creată a revenit oarecum la normal, toată lumea, 
indiferent de momentul dobândirii titulului ştiinţific de doctor, beneficiind de sumele aferente. 

Majoritatea cadrelor didactice au acceptat situaţia aşa cum era deşi era evident sentimentul de discriminare, 
însă unele, pe bună dreptate, au hotărât să-şi găsească adevărul în instanţă, fie înainte, fie după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 71/2015.  
 Datorită orientărilor jurisprudenţiale diferite, prin prisma unei sesizări trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Jusitiţie din partea Avocatului Poporului, aceasta emite Decizia 21/13.12.2016. În această decizie se statuează că: 
„[...] au dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 330/2009.”  
 În consecinţă, odată cu apariţia Deciziei 21/13.12.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Jusitiţie, cadrele didactice 
s-au simţit îndreptăţite, prin lege de data aceasta, să îşi solicite drepturile în faţa angajatorilor. Singura problemă este 
acum faptul că, în conformitate cu art. 268 alin. 2 din Codul Muncii, termenul de prescripţie este de 3 ani de la data 
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naşterii dreptului, iar dreptul se consideră a fi existat în toată perioada. Cum din anul 2015 toată lumea primea sume 
aferente titlului de doctor, rămâne neacoperită de plăţi perioada ianuarie 2010-2014. Şi asta doar pentru personalele 
care nu şi-au căutat dreptatea în instanţă. Pentru restul, în funcţie de data acţionării în judecată, termenul de 
prescripţie s-a oprit la acea dată. 
 Domnule ministru, după cum bine cunoaşteţi, sistemul de salarizare are la bază principiul echității și 
coerenței, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală. În situaţia prezentată 
mai sus, există creată o situaţie de discriminare pentru persoanele care au obținut titlul științific de doctor ulterior 
datei de 1 ianuarie 2010 faţă de cei care au obținut titlul de doctor anterior datei de 1 ianuarie 2010 și care primesc 
acest spor sub forma sumelor compensatorii echivalente cu contravaloarea sporului de doctorat de 15% din salariul 
de bază. Ba mai mult, chiar şi faţă de cei care „nu au ascultat legea”, s-au adresat instanţelor judecătoreşti şi pentru 
care termenul de prescripţie s-a oprit atunci.  

Aşadar, vă întreb domnule ministru, aveţi în vedere emiterea unei ordonanţe de guvern, asemănătoare Legii 
nr. 85/2016, pentru îndreptarea situaţiei create, prin plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat ?  

Aştept răspuns în scris. 
 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Graţiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
De către: deputat Marilen Gabriel Pirtea 
Obiectul interpelării: Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi măsuri pentru susţinerea colectării selective şi 
reciclării deşeurilor 
 
 Stimată doamnă viceprim-ministru, 
 
 Potrivit celui mai recent studiu desfăşurat în România cu privire la comportamentele consumatorilor români 
pentru reciclare şi consum responsabil faţă de mediu (realizat de iSense Solution pe un eşantion de 1051 respondenţi 
din mediul urban din România), consumatorii români sunt îndreptaţi spre reciclare, printre materialele cu cel mai 
ridicat potenţial de reciclare regăsindu-se plasticul (91%), hârtia (85%), bateriile (82%), sticla (74%), becurile (64%), 
aluminiul (61%), uleiul (28%) şi resturile menajere pentru compost (28%), dar şi medicamentele (14%). Mai mult 
decât atât, 75% din români susţin că plănuiesc să recicleze în următorul an (conform 
http://www.isensesolutions.ro/studiu-isense-solutions-cat-de-responsabili-fata-de-mediu-sunt-romanii/). 
 În condiţiile în care publicul din România este deschis către reciclare selectivă, cu toate că, în paralel, 
România riscă declanşarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru gestionarea deficitară 
a deşeurilor, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele date despre strategia şi demersurile Ministerului Mediului: 
• În ce măsură este implementat de către Ministerul Mediului un Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor? 
Care sunt etapele prevăzute pentru implementarea acestuia şi cum a răspuns Ministerul Mediului posibilei declanşări 
a procedurii de infringement pe această temă din partea Comisiei Europene? 
• Care este strategia pe care Ministerul Mediului intenţionează să o aplice pentru a creşte cota de colectare 
selectivă şi reciclare a deşeurilor de la procentul actual (situat sub 5% pe ţară), pentru a asigura atingerea în 2020 a 
ţintei naţionale de reciclare a deşeurilor, de 50%?  
• Ce măsuri intenţionează să aplice Ministerul Mediului pentru respectarea noilor prevederi, adoptate de 
Parlamentul UE în 14 martie 2017, prin care este prevăzută o ţintă de reciclare a deşeurilor municipale de 70%? 
• Cum prevede Ministerul Mediului aplicarea unei cote de colectare selectivă a deşeurilor pentru fiecare 
abonat al serviciului local de salubritate (persoană fizică sau juridică), care să prevadă penalităţi pentru nerespectarea 
cotei? 
• Care sunt măsurile pe care Ministerul Mediului intenţionează să le ia pentru impunerea obligativităţii 
colectării selective, respectiv clauze contractuale aplicate prin mecanisme legislative prestatorilor de servicii de 
colectare a deşeurilor, în relaţiile contractuale pe care aceştia le au cu administraţiile locale? 
Vă rog să îmi comunicaţi răspunsul în scris. 
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*** 
 
 

� Întreb ări 
 
 
Adresată domnului Viorel Ștefan,  ministrul Finanţelor Publice 
 
„ Impozitul pe gospodărie” şi principiul fiscal al evit ării dublei impuneri – veniturile românilor care luc rează 

în străinătate 
   

Domnule ministru, 
 

 Constat cu deosebită insatisfacţie faptul că Guvernul României continuă să prezinte opiniei publice părţi, mai 
mult sau mai puţin semnificative, din modificările pe care vă pregătiţi să le aduceţi politicii fiscale generale. În 
această categorie intră şi aşa-numitul „impozit pe gospodărie”, a cărui implementare, cel puţin în baza informaţiilor 
comunicate de Ministerul Finanţelor, va fi cu siguranţă defectuoasă şi cu rezultate fiscale foarte slabe, chiar începând 
de la 1 ianuarie 2018. 
 Aşa cum a fost definită gospodăria fiscală, atât în intervenţiile dumneavoastră publice, cât şi ale Preşedintelui 
PSD, aceasta va cuprinde toţi membri familiei, iar globalizarea veniturilor ca cuprinde toate sursele de venit ale 
membrilor familiei. După cum foarte bine cunoaşteţi, unele regiuni ale României, cum ar fi şi Regiunea de Nord-Est, 
sunt caracterizate de o puternică emigraţie a forţei de muncă, emigraţie, în cele mai multe cazuri pendulară, de durată 
medie, care nu implică şi modificarea domiciliului persoanei, cu sau fără contracte de muncă oficializate în statele 
gazdă. În cele mai multe dintre cazuri, persoana plecată la muncă în străinătate este şi singurul întreţinător al familiei, 
familii, de obicei sărace, extinse ca număr, având în întreţinere un soţ/soţie şomer, 1-2 copii şi chiar şi 1-2 bunici 
pensionari. 
 În calitatea pe care aţi deţinut-o la Camera Deputaţilor, de preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci, vă amintiţi cu siguranţă transpunerile de directive europene şi multiplele acorduri bilaterale ratificate în scopul 
evitării dublei impuneri, la care aţi participat chiar personal. În vederea aducerii unor clarificări către populaţi şi chiar 
cu speranţa că veţi renunţa la acest proiect costisitor şi păgubos, vă rog, domnule ministru, să aduceţi următoarele 
precizări: 
- în calculul venitului, respectiv al impozitului pe gospodărie, vor intra şi veniturile obţinute de românii plecaţi 
la muncă în străinătate în baza unui contract de muncă/fără un contract de muncă?  
- în calculul impozitului pe gospodărie vor intra şi alocaţiile/indemnizaţiile sociale temporare de care 
beneficiază copiii unuia dintre românii plecaţi la muncă în străinătate şi care are domiciliul stabil în România? 
- cum veţi evita dubla impunere în cazul lucrătorilor români care au onorat obligaţiile fiscale în statele unde 
muncesc? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  13 - 2017  
Săptămâna 2 – 5 mai 2017  

 

 

43 
 

Adresată domnului Marian Burcea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 

Eficientizarea relaţiei CNAS cu furnizorii de servicii paraclinice 
 
 Stimate domnule Preşedinte, 
 

Majoritatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice care se află sub contract cu Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Bihor - şi probabil, situaţia se repetă şi în jurisdicţia altor instituţii judeţene similare -  
raportează epuizarea plafoanelor pentru efectuarea analizelor medicale gratuite încă din primele zile ale lunii, astfel 
încât, de acest regim nu beneficiază decât un număr foarte mic de pacienţi, care s-au înscris pe liste de aşteptare 
întocmite cu şase până la opt săptămâni în urmă. 

Pe de altă parte, nu de puţine ori, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice eliberat de medicul de 
familie expiră în acest interval, devenind inutilizabil de către pacient, documentul având valabilitate de maximum 30 
de zile - cu excepţia unor boli cronice, cand valabilitatea acestuia este de 60 de zile.  

În aceste condiţii, majoritatea pacienţilor, deşi contribuabili oneşti la bugetul CNAS, sunt nevoiţi să 
efectueze investigaţiile paraclinice contracost, iar tarifele practicate de furnizorii acestora sunt considerabile chiar şi 
pentru persoane cu venituri medii. 

Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi un pachet de măsuri de eficientizare a relaţiei Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate cu furnizorii de servicii paraclinice, astfel încât bugetele alocate pentru compensarea 
investigaţiilor de laborator şi imagistice să nu se epuizeze încă din primele zile ale lunii. 
 Solicit răspuns scris. 
  

Deputat 
Găvril ă Ghilea 

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

 
Investiţii programate pentru dotarea Poliţiei române în anul 2017 

 
Doamnă Ministru, 
 
Ca urmare a amendamentelor promovate de parlamentarii PNL în Camera Deputaţilor, cu prilejul 

dezbaterilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017, indemnizaţiile/salariile de bază şi alte drepturi ale 
lucrătorilor de poliţie au fost majorate, reuşindu-se aducerea unei doze de dreptate pentru cei care slujesc legea. Este 
un demers pozitiv, cunoscându-se faptul că salarizarea lucrătorilor de poliţie nu reprezenta un stimul pentru 
integritatea acestora şi nici o apreciere reală a importanţei sociale a muncii prestate de personalul din domeniul 
ordine publică. 

Cu toate acestea, cunoaşteţi foarte bine faptul că pentru exercitarea cu eficienţă a funcţiilor sale, poliţia 
română are nevoie de dotări corespunzătoare: autoutilitare, autospeciale, echipamente, armament, uniforme şi chiar 
cote suficiente de benzină pentru deplasarea în misiuni. Din nefericire, în ultimii ani, dotările au privit doar înlocuirea 
unei părţi din flota de autospeciale a poliţiei rutiere, însă nici aceasta nu a fost un mare succes, înlocuindu-se 
autovehicule marca Dacia, cu altele vehicule, cu capacităţi îndoielnice. În rest, lucrătorii de poliţie trebuie să 
îndeplinească misiuni în condiţii extrem de grele şi fără dotări corespunzătoare, de multe ori plătind din buzunarul 
propriu benzina pentru deplasări sau componente ale uniformei de poliţist. În legătură cu acest ultim aspect, 
uniforma, în opinia publică este aproape unanimă aprecierea că designul şi calitatea materialelor utilizate nu sunt în 
măsură să aducă demnitate poliţistului, element obligatoriu pentru a impune cetăţenilor respectul pentru lege. 
Asemănările acestor uniforme cu cele ale miliţiei justifică indignarea opiniei publice. Mai mult, asemănarea foarte 
mare între uniformele poliţiei române şi cele ale poliţiei locale, generează puternice confuzii în rândul cetăţenilor, cu 
privire la atribuţiile acestora.  
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Având în vedere aspectele semnalate mai sus, cunoscute la nivel guvernamental de ani buni de zile, vă 
solicit, doamnă ministru, următoarele precizări: 
- aşa cum a fost proiectat bugetul Ministerului Afacerilor Interne, ce investiţii puteţi garanta că se vor realiza 
în cursul anului 2017 în vederea unei mai bune dotări a poliţiei române? 
- în condiţiile în care o pondere semnificativă a autospecialelor de poliţie sunt extrem de uzate, încât nu ar fi 
eligibile nici pentru programul „rabla”, vă rog să precizaţi dacă aveţi în pregătire un program de achiziţii de 
autospeciale pentru anul 2017? De asemenea, vă rog să precizaţi dacă aveţi în vedere şi evaluare ultimei achiziţii, în 
urma căreia oferta câştigătoare a fost aleasă pentru o diferenţă de cca. 2,4 lei, în defavoarea producătorului de la 
Mioveni? 
- cum vă poziţionaţi faţă de necesitatea stringentă de a face investiţii urgente în dotarea lucrătorilor de poliţie 
cu uniforme moderne, adecvate pe anotimpuri şi, mai ales, confecţionate din materiale de bună calitate, care să 
readucă poliţiştilor demnitatea de care au nevoie? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 

 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
 

*** 
 

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 
Acreditarea serviciului social „CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE COMUNA AGHIRE ȘU, JUD. 

CLUJ” 
 

Am  primit la cabinetul meu parlamentar un memoriu  din partea reprezentanţilor primăriei comunei 
Aghireşu din jud Cluj, referitor la acreditarea serviciului social „CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”. Se 
precizează în sesizare, că s-au făcut toate demersurile necesare şi s-au depus toate documentele pentru acreditarea 
acestui serviciu la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale cu adresa nr 2820/12.04.2017. 

Având în vedere faptul că termenul limită de depunere a tranșei finale este 19.05.2017, iar după acest termen 
ar fi necesară prelungirea contractului de finanțare, ceea ce implică costuri suplimentare, vă întreb, doamnă Ministru, 
dacă obiectivului “CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE COMUNA AGHIREȘU, JUD. CLUJ” îi va fi  
eliberat certificatul de acreditare, în timp util, având în vedere că toate actele necesare sunt depuse conform 
prevederilor legale. 
Vă solicit răspuns în scris la această problemă. 
 

Deputat 
Adrian Oros 

 
*** 
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Grupul parlamentar  
al Uniunii Salvați România 

 
 

 
 

� Declarație politică 
 

Necesitatea implementării unui sistem de consiliere în carieră 
 

Declarația mea politică de astăzi se referă la necesitatea implementarii unui sistem de consiliere în carieră în 
școli. În momentul de față, România cheltuiește foarte mulți bani pentru școlarizarea unor tineri în specializări în care 
nu vor ajunge să profeseze niciodată.  

Mai mult decât atât, aceștia își mai petrec cațiva ani din viață, după terminarea unei facultăți, pentru a 
descoperi ce anume le place cu adevărat și care sunt abilitățile și competențele lor. În tot acest timp, acești tineri nu 
sunt integrați pe piața muncii, iar statul roman le plătește indemnizații de somaj sau, pur și simplu, stau acasă pe banii 
parinților.  

Care este soluția? Soluția este să implementăm în școala românească un sistem de consiliere în carieră, astfel 
încât elevii și studenții să fie sprijiniți în a lua decizii informate cu privire la traseul lor profesional. În prezent, există 
în școli acei consilieri școlari care au arondați 800 de elevi. Este imperios necesar ca activitatea de consiliere în 
carieră să se facă în momentele cheie ale vieții școlare, respectiv în clasele a VIII a și a XII a.  

Pentru a putea realiza acest lucru, avem nevoie, în primul rând, de o lege a consilierii. Aceasta va reglementa 
cadrul de funcționare a tipurilor de consiliere, forma de specializare necesară urmată de fiecare persoană care dorește 
să profeseze ca și consilier, astfel încât să nu mai existe diferențe atât de mari în pregătirea consilierilor în carieră, de 
exemplu un curs de 2-3 luni sau absolvenți de masterate de 2 ani.  

Stimați colegi, vă rog pe această cale, să conștientizați importanța consilierii în carieră în sistemul de 
învățământ românesc și să susțineți legea consilierii.  

Rog, de asemenea, reprezentanții Guvernului să considere consilierea în carieră o soluție la a avea tineri 
pregătiți să se integreze pe piața muncii. Tinerii noștri sunt bulversați și rătăciți în procesul de luare a deciziei de 
carieră, având astfel nevoie de sprijin din partea unor profesioniști care activează, sub o formă sau alta, în toate țările 
europene.  
Așa cum se spune, e mai ieftin să previi decât să tratezi!  
 

Deputat 
Lavinia Abu Amra 

 
*** 
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� Interpelări 
 
 
Adresată: doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale  
De către: deputat Cristian Ghinea 
 

Prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene din 20.02.2017 a fost aprobată modificarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), programul operaţional de asistenţă 
alimentară şi asistenţă materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate 
persoane în România. Conform acestei decizii, modificarea constă în distribuţia alimentelor de bază atât sub formă de 
pachete cu alimente, cât şi ca mâncare preparată, in cadrul cantinelor, la domiciliu dacă sunt nedeplasabili, sau în 
centre speciale de distribuţie dacă sunt persoane fără adăpost. in plus: o copiii cei mai dezavantajaţi din 
învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial vor primi rechizite incepând cu anul şcolar 2017-2018;  
• cuplurile mamă — nou-născut în situaţie vulnerabilă vor beneficia de „trusoul pentru nou-născuţi", la ieşirea 
din maternitate;  
• persoanele fără adăpost vor putea accesa un stoc de articole de îmbrăcăminte şi Incăiţăminte şi saci de 
dormit, in principal pentru iarnă;  
• atât persoanele care beneficiază de asistenţă alimentară, cât şi persoanele fără adăpost vor primi produse de 
igienă.  
 
Vă rog să îmi răspundeţi in scris la următoarele întrebări:  
1) Când veţi începe implementarea propriu-zisă a programului revizuit?  
2) Care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru creşterea capacităţii Autorităţii de Management şi a Unităţii de 
Implementare Proiecte pentru POAD, în aşa fel încât să asiguraţi gestionarea eficientă şi eficace a fondurilor, în 
beneficiul celor mai defavorizate persoane?  
3) Veţi organiza consultări publice cu privire la lansarea ghidurilor de finanţare pentru diferitele categorii de 
beneficiari şi la modalitatea de seiecţie a organizaţiiior partenere? Dacă da, când estimaţi că vor avea loc acestea?  
 

*** 
 
 
Adresată: doamnei Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării Regionale  
De către: deputat Cristian Ghinea 
 
 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
În decembrie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul actualizat al lansărilor în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman (POCU), pentru primele două trimestre ale anului 2017. Având în vedere 
faptul că primul trimestru s-a încheiat deja şi că au fost deschise numai 2 apeluri de finanţare din cele 17 prevăzute în 
calendar, vă rog să îmi răspundeţi în scris ia următoarele întrebări:  
1) Când veţi lansa fiecare dintre celelalte apeluri prevăzute în calendar?  
2) Dacă aveţi în plan să faceţi modificări în ceea ce priveşte lansările de apeluri de proiecte, în ce vor consta 
acestea şi care sunt argumentele care stau în spatele acestor modificări?  
3) Care este calendarul de lansări pe care asumaţi pentru trimestrele III şi IV din  anul 2017 şi când îi veţi face 
public?  
4) Care sunt măsurile concrete pe care le-aţi luat sau le veţi lua în perioada următoare pentru a evita riscul de 
dezangajare aferent POCU în anui 2018?    
 

***  
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Adresată: doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP)  
De către: deputat Adrian Dohotaru  
Obiectul interpelarii: Platforme pentru stocarea temporară a deşeurilor municipale, Cluj-Napoca  
 
Stimată doamnă ministru Graţiela Leocadia Gavrilescu, 
 
Platformele pentru stocarea temporară a deşeurilor municipale din Pata Rât poluează oraşul Cluj din cauza depozitării 
neconforme şi datorită incendiilor care izbucnesc constant. in special, ghetoul Pata Rât este poluat, mai ales că sute 
de rezidenţi, mulţi evacuaţi forţat de autorităţi, din cei peste 1.500 ai ghetoului, trăiesc la sub 1.000 de metri de 
rampe. lipsa colectării selective ia sursâ şi a unor centre de reciclare şi compost pentru grădinărit urban şi peri-urban, 
deşeurile sunt depozitate ia Pata Rât. Având în vedere cele descrise mai sus, sunt interesat să aflu poziţia Ministerului 
Mediului, Apelor si Padurilor cu privire la următoarele aspecte:  
• Distanţa minimă legal între o rampă de gunoi şi o aşezare este de 1 km. Dacă platformele pentru stocarea 
temporară a deşeurilor municipale au alt statut faţă de depozitele de deşeuri, care este limita legalâ care trebuie 
respectată? Este această distanţă respectată în cazul noilor platforme pentru stocarea temporară a deşeurilor 
municipale RADP şi SALPREST? 
• Unde sunt duse deşeurile de la platformele pentru stocarea temporară a deşeurilor municipale RADP şi 
SALPREST după expirarea autorizaţiei de funcţionare, in 2020? Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ciuj, 
deşeurile nu vor fi transportate la noul centru de management integrat al deşeurilor funcţional. Motivaţia constă în 
faptul că noul centru ar deveni nefuncţional prin transportarea unei cantităţi atât de mari de deseuri. Potrivit Gărzii de 
Mediu Cluj, deşeurile vor fi transportate la noul centru.  
• Care este cantitatea estimată de deşeuri acumulată în cele două platforme pentru stocarea temporară a 
deşeurilor municipale, la finalul perioadei de autorizare?  
 

De asemenea, solicit punerea la dispoziţie a autorizaţiilor de construire a celor două platforme pentru 
stocarea temporară a deşeuritor municipale, RADT şi SALPREST, precum şi toată documentaţia care a stat la baza 
emiterii acestora, incluzând acordurile de mediu, autorizaţiile de mediu aferente funcţionării platformelor pentru 
stocarea temporară a deşeurilor municipale, autorizaţiile şi avizele de gospodărire a apelor, sanitar veterinară şi ISU 
şi, totodată, solicit, pe această cale, verificarea legalităţii emiterii acestora.  
Solicit răspuns scris și verbal. 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Sorin Grindeanu, prim-ministru 
De către: deputat Iulian Bulai  
Obiectul interpelării: Consiliul Județean Neamț a distrus transportul ecologic din Piatra Neamț  
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
 Începând cu data de 1 aprilie 2017, locuitorii municipiului Piatra Neamț, orașul cu cel mai recent inaugurată rețea de 
troleibuze din țară (anul 1995), nu mai pot călători cu troleibuzele după o decizie luată de Consiliul Județean Neamț. 
De mulți ani, în paralel cu transportul public ecologic, în Piatra Neamț operează mai multi transportatori privați cu 
microbuze. Mai mulți locuitori din Piatra Neamț mi-au atras atenția că la baza deciziei CJ Neamț au stat mai multe 
motive politice, decât probleme tehnice sau costuri ridicate legate de funcționarea rețelei de troleibuze. Dincolo de 
faptul că este de neînțeles de ce unitățile Troleibuzul S.A. și A.D.I Urbtrans se află în subordinea Consiliului 
Județean și nu a Consiliului Local, cum se întâmplă cu astfel de regii municipale în restul țării, sunt ridicate semne de 
întrebare privind existența unui posibil conflict de interese în luarea acestei decizii. Printre consilierii județeni s-ar 
afla și antreprenori care au afaceri în transportul public local și, astfel, ar fi avut tot interesul ca un astfel de proiect de 
hotărâre să fie adoptat. Acesta este și motivul pentru care, ulterior depunerii acestei interpelări, voi analiza dacă este 
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cazul sesizării Agenției Naționale de Integritate. Totodată, după luarea acestei decizii, la nivelul municipiului Piatra 
Neamț au fost demarate mai multe acțiuni civice cu scopul de a reintroduce transportul ecologic în oraș (au fost 
lansate un site, o pagină publică pe o rețea de socializare și o petiție online pentru susținerea acestei acțiuni la care s-
au alăturat diferite ONG-uri cu scopuri comune și chiar municipalitatea din Piatra Neamț la nivel declarativ). S-a pus 
problema unor subvenții pe care Consiliul Județean trebuie să le plătească. Consider că trebuie căutate soluții pentru 
rezolvarea acestei probleme, dar nu desființarea societății și dispariția transportului ecologic, care reprezintă un pas 
înapoi pentru nemțeni, mai ales că în PMUD este prevăzut un plan clar din partea municipalității pentru acest tip de 
transport. Domnule prim-ministru, luând în calcul faptul că, din punct de vedere tehnic, rețeaua de troleibuze, 
sistemul de alimentare cu energie electrică și vehiculele aflate în conservare sunt absolut în regulă, capabile de 
operare ecologică, dar și posibilul conflict de interese în cazul consilierilor care dețin firme de transport, vă adresez 
următoarele întrebări/solicitări:  
1. Aveți în vedere efectuarea unui control asupra deciziilor luate de Consiliul Județean Neamț și Adunarea 
Generală a Acționarilor de la Troleibuzul SA care au dus la eliminarea transportului ecologic din municipiul Piatra 
Neamț?  
2. Aveți posibilitatea de a solicita Instituției Prefectului Județului Neamț, reprezentantul Guvemului României 
în teritoriu, să analizeze legalitatea hotărârilor CJ Neamț pe această temă și, în cazul în care se constată încălcarea 
legii, să solicite anularea în contencios administrative? Aveți în plan o astfel de solicitare?   
Aștept răspuns scris. 
 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Andreea Păstârnac, ministrul pentru Românii de Pretutindeni 
De către: deputat Iulian Bulai 
Obiectul interpelării: Măsurile luate de Guvern pentru combaterea traficului de persoane române în Spania 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Pe data de 19 aprilie 2017, în cotidianul spaniol El Pais a apărut reportajul „Prostituida a cambio de 2,5 euros”, în 
care sunt oferite date statistice și sunt prezentate cazuri concrete asociate sclaviei modeme, despre amploarea 
traficului de persoane originare din România, în diverse regiuni din Spania, în scopul exploatării lor sexuale. 
Articolul din publicația spaniolă nu este decât ultimul dintr-o serie largă de anchete efectuate atât de presa iberică, cât 
și de cea din România, în ultimii 10 ani, privind dimensiunile îngrijorătoare ale traficului de persoane dinspre 
România către Spania. Traficanții români și prostituatele din România ocupă constant primele locuri în toate 
statisticile autorităților spaniole, fără ca măsurile luate până în prezent în cele două state să fi avut succes. Ca urmare 
a acoperirii mediatice pe care a avut-o situația similară din Sicilia, ați efectuat o vizită de lucru în regiune în martie 
2017. În cadrul acesteia ați convenit un plan concret de acțiune pentru combaterea abuzurilor asupra lucrătorilor 
români, incluzând abuzurile sexuale asupra femeilor din România care muncesc în Italia.  In ceea ce privește situația 
din Spania, nu ați întreprins deocamdată o astfel de vizită. Ați avut doar o întrevedere cu ambasadorul Spaniei pe 3 
martie 2017, pe a cărei agendă de discuții, conform comunicatului oficial emis ulterior 
(http://www.dprp.gov.ro/primirea-de-catreministrul-pentru-romanii-de-pretutindeni-andreea-pastimac-a-
ambasadorului-regatului-spanieila-bucuresti-e-s-ramiro-fernandez-bachiller/), nu apare problema traficului de 
persoane. Mai mult, deși problema este evident una complexă și de mare actualitate, observ că pe programul de 
finanțări al ministerului pe care îl conduceți nu au fost accesate fonduri în 2016 sau 2017 pentru proiecte destinate 
special combaterii acestui fenomen, nici în Spania, nici în alte țări unde sunt semnalate probleme similare. Condițiile 
de finanțare specificate în documentația postată pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și criteriile de 
evaluare ale proiectelor nu încurajează societatea civilă a românilor din diaspora să ia atitudine și să devină un 
partener eficient al statului român în soluționarea acestei probleme. Pentru a clarifica situația demersurilor întreprinse 
în vederea combaterii traficului de persoane din România, în Spania, pentru exploatarea lor sexuală, vă rog să-mi 
răspundeți la următoarele întrebări:    
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1. A figurat pe agenda întâlnirii dvs. cu ambasadorul Spaniei și problema traficului de persoane originare din 
România către această țară?   
2. Dacă da, ce noi măsuri au fost convenite pentru combaterea acestui fenomen îngrijorător?  
3. Considerați oportună o vizită similară în Spania celei efectuate în Sicilia, Italia, în scopul conturării unui plan 
concret de acțiuni pentru limitarea traficului de persoane și dacă da, când este ea preconizată?   
4. De ce condițiile de finanțare și criteriile de evaluare ale programului de finanțare al Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni nu sunt alcătuite în așa fel încât să încurajeze în mod expres societatea civilă românească 
din diaspora să se implice în combaterea traficului de persoane?    
Aștept răspuns scris. 
 
 

*** 
 

 
� Întrebare 

 
Adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare informații cu privire la poluarea de pe râul Săsar 
 
Stimată doamnă ministru, 
 

Am primit la cabinetul parlamentar sesizări legate de poluările frecvente de pe râul Săsar, ce străbate 
Municipiul Baia Mare. Acestea se întâmplă în fiecare an și au fost semnalate atât în presa locală, cât și în cea 
națională. Este vorba de deversări de ape din minele nefuncționale existente încă pe raza județului Maramureș. 
Aceste deversări au loc destul de des, ultima având loc chiar în urmă cu două luni, mai exact în 15 februarie 2017. 
Cetățenii sunt îngrijorați de aceste poluări, precum și de frecvența cu care acestea se întâmplă, cu atât mai mult cu cât 
în râul Săsar a reînceput să se dezvolte fauna și flora specifică, după ce zeci de ani acest râu a fost intens poluat de 
activitățile miniere și s-au distrus majoritatea formelor de viață.  

Vă solicit respectuos să ne comunicați măsurile pe care ministerul pe care îl conduceți le întreprinde pentru 
stoparea acestor fenomene.   
Aștept răspuns scris. 
 

Deputat 
Vlad Emanuel Duruș 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare  
din România 

 
 

� Întreb ări 
 

 
 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Viitorul celor patru puncte de trecere a frontierei, deschise temporar în județul Arad 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 În luna februarie a acestui an au fost deschise de-a lungul graniței cu Ungaria patru puncte de trecere a 
frontierei, în județul Arad: la Iermata Neagră, Grăniceri, Variașu Mic şi Nădlac.  
 Deschiderea temporară a acestor puncte o privim ca fiind o primă etapă în reînnodarea legăturilor între 
comunitățile situate de o parte şi de alta a frontierei, printre acestea aflându-se deopotrivă comunități maghiare din 
România şi comunităţi române din Ungaria. În afara avantajelor evidente de care beneficiază locuitorii zonelor 
adiacente, deschiderea acestor puncte pune în valoare drumurile peste frontiera româno-maghiară pe care autorităţile 
locale din judeţul Arad şi partenerii lor din Ungaria le-au construit din fonduri europene şi care până acum au stat 
nefolosite. Astfel, s-au operaționalizat mai multe drumuri transfrontaliere care fac legătura între localităţile de 
frontieră din România şi Ungaria, realizate prin programul de cooperare transfrontalieră „HU-RO 2007-2013”. Acest 
proiect a fost accesat şi derulat în perspectiva deocamdată neîndeplinită a intrării României în spaţiul Schengen. Prin 
amânarea datei aderării, autorităţile locale, contractori ai lucrărilor, riscau să fie obligate să înapoieze banii folosiţi, 
ca urmare a nevalorificării "produselor finite". 
 Vă aducem la cunoştinţă, de asemenea, faptul că, în aceeași perspectivă, din 2007, de la aderarea României la 
Uniunea Europeană, lungimea drumurilor din zonele respective, construite şi modernizate de către Consiliul Judeţean 
Arad este de peste 48 de kilometri, valoarea totală a acestor lucrări de infrastructură rutieră fiind de 25.249.221,93 
lei. 
 Având în vedere: 

• valoarea şi amploarea mai sus prezentată a investiţiilor infrastructurale de care beneficiază cele patru 
puncte de trecere a frontierei, 

• pericolul obligativității de a returna sumele cheltuielilor efectuate din finanțarea proiectului HU-RO, 
care – dacă s-ar realiza – ar constitui o sarcină imposibil de suportat de către administraţia comunelor 
atinse, 

• faptul că la fiecare dintre cele patru puncte de trecere a frontierei de la deschiderea lor s-a înregistrat 
un trafic mediu de 125 de persoane pe zi (ceea ce o considerăm destul de mult, având în vedere faptul 
că aceste puncte sunt deschise doar 8 ore dintr-o zi într-un sfârşit de săptămână), 

• faptul că, în conformitate cu informația furnizată de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră, acest program de funcţionare provizoriu rămâne în vigoare doar până în luna iunie a anului 
curent, 

 
 
Vă adresez următoarele întrebări: 
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1. În numele locuitorilor judeţului Arad susţin că avem nevoie de fiecare dintre cele patru puncte de 
trecere a frontierei, de aceea dorim să aflăm dacă se intenționează menținerea ca operațional a 
fiecărui punct şi după expirarea termenului din iunie? 

2. Dacă totuși se are în vedere încetarea activității unora dintre ele, care sunt acelea? 
3. Dacă se are în vedere – consecință a succesului lor evident – extinderea programului lor de 

funcționare? 
4. Dacă aveți contacte internaționale cu partea maghiară pentru a stabili în comun viitoarea soartă a 

celor patru puncte de trecere a frontierei? Dacă da, care sunt rezultatele acestora? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

 
Deputat 

Petru Farago 
 

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

Viitorul celor patru puncte de trecere a frontierei, deschise temporar în județul Arad. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 În luna februarie a acestui an au fost deschise de-a lungul graniței cu Ungaria patru puncte de trecere a 
frontierei, în județul Arad: la Iermata Neagră, Grăniceri, Variașu Mic şi Nădlac.  
 Deschiderea temporară a acestor puncte o privim ca fiind o primă etapă în reînnodarea legăturilor între 
comunitățile situate de o parte şi de alta a frontierei, printre acestea aflându-se deopotrivă comunități maghiare din 
România şi comunităţi române din Ungaria. În afara avantajelor evidente de care beneficiază locuitorii zonelor 
adiacente, deschiderea acestor puncte pune în valoare drumurile peste frontiera româno-maghiară pe care autorităţile 
locale din judeţul Arad şi partenerii lor din Ungaria le-au construit din fonduri europene şi care până acum au stat 
nefolosite. Astfel, s-au operaționalizat mai multe drumuri transfrontaliere care fac legătura între localităţile de 
frontieră din România şi Ungaria, realizate prin programul de cooperare transfrontalieră „HU-RO 2007-2013”. Acest 
proiect a fost accesat şi derulat în perspectiva deocamdată neîndeplinită a intrării României în spaţiul Schengen. Prin 
amânarea datei aderării, autorităţile locale, contractori ai lucrărilor, riscau să fie obligate să înapoieze banii folosiţi, 
ca urmare a nevalorificării "produselor finite". 
 Vă aducem la cunoştinţă de asemenea faptul că – în aceeași perspectivă – din 2007, de la aderarea României 
la Uniunea Europeană, lungimea drumurilor din zonele respective, construite şi modernizate de către Consiliul 
Judeţean Arad este de peste 48 de kilometri, valoarea totală a acestor lucrări de infrastructură rutieră fiind de 
25.249.221,93 lei. 
 Având în vedere: 

• valoarea şi amploarea mai sus prezentată a investiţiilor infrastructurale de care beneficiază cele patru 
puncte de trecere a frontierei, 

• pericolul obligativității de a returna sumele cheltuielilor efectuate din finanțarea proiectului HU-RO, 
care – dacă s-ar realiza – ar constitui o sarcină imposibil de suportat de către administraţia comunelor 
atinse, 

• faptul că la fiecare dintre cele patru puncte de trecere a frontierei de la deschiderea lor s-a înregistrat 
un trafic mediu de 125 de persoane pe zi (ceea ce o considerăm destul de mult, având în vedere faptul 
că aceste puncte sunt deschise doar 8 ore dintr-o zi într-un sfârşit de săptămână), 
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• faptul că – în conformitate cu informația furnizată de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră - acest program de funcţionare provizoriu rămâne în vigoare doar până în luna iunie a 
anului curent, 

•  
Vă adresez următoarele întrebări: 

 
5. În numele locuitorilor judeţului Arad susţin că avem nevoie de fiecare dintre cele patru puncte de 

trecere a frontierei, de aceea dorim să aflăm dacă se intenționează menținerea ca operațional a 
fiecărui punct şi după expirarea termenului din iunie? 

6. Dacă totuși se are în vedere încetarea activității unora dintre ele, care sunt acelea? 
7. Dacă se are în vedere – consecință a succesului lor evident – extinderea programului lor de 

funcționare? 
8. Dacă aveți contacte internaționale cu partea maghiară pentru a stabili în comun viitoarea soartă a 

celor patru puncte de trecere a frontierei? Dacă da, care sunt rezultatele acestora? 
 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Petru Farago 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Petru Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea și simplificarea Politicii 
Agricole Comune 

 
Comisia Europeană a lansat în data de 2 februarie a.c. o consultare pe problema modernizării și simplificării 

PAC, politică europeană de larg interes pentru România în contextul în care o proporție uriașă a populației locuiește 
în mediu rural (conform datelor INS în anul 2015 ponderea populației rurale era de 46,2%), iar o proporție 
semnificativă a populației active este ocupată în agricultură (din 9,16 milioane de persoane alcătuind populația activă 
a țării, peste 2 milioane erau ocupate în agricultură, silvicultură și pescuit).  

Consultarea publică s-a încheiat în data de 2 mai 2017. 
Ținând cont de aceste realități, de faptul că modificarea PAC are repercusiuni asupra unei mari proporți a 

populației României, influențează major starea și orientarea spre dezvoltare a economiei țării, 
care este poziția României cu privire la modernizarea și simplificarea PAC pentru cadrul financiar-bugetar viitor? A 
informat ministerul autoritățile publice locale, organizațiile patronale, asociațiile de producători și alți actori 
interesați despre consultarea inițiată de Comisia Europeană în vederea implicării lor în procesul de luare a 
deciziilor la nivelul Uniunii? 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat 

Szabó Ödön 
 
 




