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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 30 octombrie – 3 noiembrie 2017) 

 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 30 octombrie 2017 
 

Camera Deputaților a adoptat pe articole, în ședința plenară de luni, 30 octombrie, următoarele acte 
normative:  

1. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016; Proiectul de  
Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 (PHCD 85/2017); 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru  
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 - 
2013 (PL-x 259/2017) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru  
modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL-x 185/2017) - lege organică; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru  
modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român (PL-x 298/2017) - lege ordinară ; 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea  
integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive, adoptată la Saint-
Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea 
încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor 
cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985 (PL-x 
334/2017) - lege ordinară. 
 

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, următoarele 
proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi,  
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (PL-x 238/2017) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie  
2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra 
funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-
x 289/2017) - lege ordinară; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale  
nr.1/2011 (Pl-x 254/2017) - lege organică; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei  
naţionale (Pl-x 181/2017) - lege organică. 

 
*** 
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Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 31 octombrie 2017 
 Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 31 octombrie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2016 (PHCD 

85/2017) – 201 voturi pentru, 53 împotrivă, 3 abţineri. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea 
de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia 
din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013 (PL-x 259/2017) - lege 
ordinară – 252 voturi pentru, 8 împotrivă. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea şi 
completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al 
statului român (PL-x 298/2017)- lege ordinară – 256 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri. Proiectul de lege prevede 
ca foştii şefi de stat să beneficieze şi de folosinţa gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, pe lângă 
reşedinţa de protocol. 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a 
siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 
2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării 
valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia 
manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985 (PL-x 334/2017) -
 lege ordinară – 264 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri. 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017 (PL-x 337/2017) - lege 
ordinară – 263 voturi pentru, 1 abţinere. 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor  
români care lucrează în străinătate (PL-x 60/2015) - lege ordinară – 266 voturi pentru. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de 
intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (PL-x 319/2017) - lege 
ordinară – 264 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri. 

8. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit 
olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale (PL-x 242/2017) - lege ordinară – 268 
voturi pentru, 1 abţinere. Prin acest act normativ se stimulează excelenţa în învăţământul preuniversitar, prin 
acordarea de burse de merit elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale. 

9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015) - lege ordinară – 274 voturi pentru. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica (PL-x 236/2017) - lege ordinară 
– 234 voturi pentru, 6 împotrivă, 25 abţineri. 

11.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PL-x 380/2014) - lege ordinară – 272 voturi 
pentru. 

12.Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 
45/2017) - lege ordinară – 222 voturi pentru, 56 abţineri. 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate (Pl-x 147/2015) - lege ordinară – 215 voturi pentru, 54 abţineri. Cu raport de 
respingere din partea Comisiei pentru muncă. 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (PL-x 67/2017) - lege organică – 267 voturi pentru, 1 abţinere. Proiectul de lege include în categoria 
beneficiarilor pensiei de invaliditate şi a persoanelor care desfăşoară activitate de voluntariat în domeniul situaţiilor 
de urgenţă. 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea 
Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social (PL-x 185/2017) - lege organică – 273 voturi pentru, 2 abţineri. 

*** 
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B. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
(Situaţia cuprinde datele la 3 noiembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1212 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 
- înregistrate în luna august 2017 1 
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 171 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 465

538 

– votate  536 

             din care: - înaintate la Senat      44 

                            - în procedura de promulgare 32
                            - promulgate** 190 
                            - respinse definitiv 267 

                            - în reexaminare la Senat 3 

                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 686
a) pe ordinea de zi 168 
b) la comisii  498 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

4 

3) Desesizări 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
     Cele 536 iniţiative legislative votate privesc: 

                         175 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    105  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                 15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                       55  proiecte de legi  
                        361 propuneri legislative 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 207 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 
181 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 9 din iniţiativele legislative 
adoptate în  sesiunea septembrie – decembrie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 
 

(Situaţia cuprinde datele la 3 noiembrie 2017) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 780 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 171 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 71

103 

– votate  101  

             din care: - înaintate la Senat      26 

                            - în procedura de promulgare 26 

                            - promulgate* 9 

                            - respinse definitiv 40 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 686 

a) pe ordinea de zi 168 

b) la comisii  498 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

4 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 27 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 27 

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

 
    Cele 101 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                    40 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
     19  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                19 proiecte de legi 
                                    61 propuneri legislative 
 
                * În anul 2017 au fost promulgate 207 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 30 şi marţi, 31 octombrie 2017 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

169 

        din care: - în dezbatere 

 

169 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          12
 

14 

   - votate 14 
                           - la Senat 
 

2 

                           - la promulgare 
 

11 

                           - respinse definitive 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

4 

 
 
      ▪ Cele  14 iniţiative legislative votate privesc: 
                    10 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                               3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                               2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                              5  proiecte de legi  
                        4 propuneri legislative 
rivesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 30 octombrie – 3 noiembrie 2017) 

 
 

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

1.  PL-x 259/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru 
Programul operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013  
 

2.  PL-x 185/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru 
modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social  
 

3.  PL-x 298/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru 
modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român  
 

4.  PL-x 60/2015 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
 

5.  PL-x 319/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 
fizice 
  

6.  PL-x 242/2017 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea 
burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale  
 

7.  PL-x 838/2015 - Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  
 

8.  PL-x 236/2017 - Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica  
 

9.  PL-x 380/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe  
 

10.  PL-x 45/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii 
 

11.  PL-x 67/2017 - Lege  pentru modificarea  şi completarea  Legii  nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice   
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II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere  Senatului: 
 

1. PL-x 337/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Zagreb la 12 iunie 2017  
 

2. PL-x 334/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la 
abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente 
sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 
29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei 
europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor 
sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 
 
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 147/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate  
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2017 
 
 
 

În septembrie 2017, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017, care cuprinde 174 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 92 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor  

de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Cameră 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
15 
 

0 

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

 
2 
 
1 

 0 

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

9 
 0 

 
21 
1 

Camera 
Deputaţilor:  

66 9 

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

3 
 

55 
0 

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

1 
0 
 
4 
3 

Procedură 
comună: 

 11 
 

Total: 81 9  61 
  

 
20 

 

 92  81 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0066  nnooiieemmbbrriiee    22001177))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală. (poz. I-a-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 
CD - OZ Plen 
JUR 
  

 
Raport depus 
pe 24.10.2017 
(515/R/2017) 

2 
Plx 

181/2017 
 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (poz. I-b-28) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD - OZ Plen 
INV 
S -  
 

 
Raport depus 
pe 01.11.2017 
(522/Rs/2017) 

3 
PLx 

335/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării 
Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii 
Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a 
sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 
26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul 
Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 
1998. (poz. II-26) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea rezoluției ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de 
cea de-a XIV-a sesiune a ASP (Adunării Statelor Părți) 
la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 
noiembrie 2015, cu privire la art.124 din Statutul 
Curții Penale Internaționale. 

CD - OZ Plen 
JUR 
S -   

 
Raport depus 
pe 30.10.2017 
(526/R/2017) 

4 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

Proiect de lege privind abrogarea art.35 din Legea 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi 
ale Legii nr.169/1997. (poz. I-a-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  OZ Plen 
AGRI și JUR 
  
 

Raport depus 
pe 31.10.2017 
(529/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice. (poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice. 

S - Adoptat pe 
28.02.2017 
CD - OZ Plen 
BUG, ADMIN  
şi MUN   
 

Raport depus 
pe 31.10.2017 
(531/R/2017) 

6 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (poz. I-
b-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, în sensul includerii în 
categoria excepţiilor de la aplicarea dispoziţiilor 
actului normativ de bază a Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie și altor operatori economici din 
industria națională de apărare care au sarcini de 
mobilizare, având în vedere importanța strategică a 
acestora. 

S - Adoptat pe 
06.06.2017 
CD - ECON și 
IND  
pt. raport comun 
 

 

7 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul jocurilor 
de noroc. (poz. I-b-38) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea unor acte normativedin 
domeniul jocurilor de noroc, urmărindu-se asigurarea 
unei mai bune gestionări a pieței specifice și adaptarea 
la practica europeană în domeniul jocurilor de noroc 
tradiționale și la distanță. 

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
10.12.2015 

8 

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-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

9 
PLx  

128/2017 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de 
eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, precum și a Ordonanței de 
urgență nr.40/2015. Principalele modificări vizează 

S - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD - BUG şi 

 
 



 

Nr. 
crt 

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

L 
633/2016 

 

de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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. 

TRSP 
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

10 

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-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

11 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării 
amenzilor contravenţionale. 
(poz. I-b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

12 
PLx  

238/2017 
 

Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi 
şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază.  

Transpunerea în legislația națională a prevederilor 
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor 

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - Retrimis la 

 
 
 



 

Nr. 
crt 

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

L 
116/2017 

 

(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de 
plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. 

 BUG și IND pe 
30.10.2017 
pt. raport 
suplimentar 
 
 

TDR: 
17.11.2017 

13 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
în sensul introducerii unor facilități fiscale în materia 
taxei pe valoarea adăugată (TVA), prin stabilirea unei 
cote reduse de 0% aferentă anumitor categorii de 
bunuri și servicii și prin instituirea unor reguli în 
materia regimului special de scutire pentru 
întreprinderile mici. 

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.09.2017 

14 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020. (poz. I-a-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile şi a cofinanțării publice 
naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 12/2016. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG și 
ADMIN  
pt. raport comun 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

15 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 
nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile 
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a 
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în 
bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
pentru această activitate.  
(poz. I-a-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind 
regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi a modului de 
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru 
această activitate. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 

16 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 

 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea 
și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare și modificarea și completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

europene pentru perioada de programare 2014-2020.  

17 

Plx  
350/2017 

 
L 

180/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni. (poz. I-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni,republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul îmbunătățirii 
actualei reglementări.  

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

18 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor 
dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
12.11.2015 

19 

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-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

20 

PLx 
110/2017 

 
L 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.  
 (poz. I-b-14) 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile 
legislative vizează încetarea aplicabilităţii art.124 
alin.(1), lit.e), începând cu data de 01.04.2017, 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  Retrimis pe 
17.10.2012 la

TDR: 
06.11.2017 



 

Nr. 
crt 

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

574/2016 - Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

reglementarea prin lege a obligaţiei furnizorilor de a 
achiziţiona gazele naturale pe care le furnizează 
clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă economică, pe 
baza unor proceduri care să asigure caracterul 
transparent al procesului de achiziţie al gazelor 
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi 
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la 
procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate 
de ofertanţi, precum şi reglementarea obligaţiei 
producătorilor, pentru perioada 1 decembrie 2016 – 
31 decembrie 2017 şi în măsura în care contractează 
vânzarea de gaze naturale, de a încheia contracte pe 
pieţele centralizate din România, transparent şi 
nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările 
emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime 
de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate 
fi mai mică decât cea reprezentată de un procent, 
stabilit prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de 
gaze naturale pentru care se încheie contracte de 
vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate 
de vânzător. 

IND 
 pt. raport 
suplimentar 
 
 

21 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie şi pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-
b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.220/2008, precum 
și modificarea unor acte normative din domeniu, în 
vederea îndeplinirii obiectivului naţional privind 
atingerea ţintei de 24% a energiei din surse 
regenerabile din cantitatea de energie pe care o va 
consuma România în anul 2020, prevedere cuprinsă în 
anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, 
de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 
2001/77/CE şi 2003/30/CE. 

S  - Adoptat pe 
08.05.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt. raport comun 
 

TDR: 
30.05.2017 

22 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieţei produselor din sectorul agricol. (poz. I-b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Modificarea și completarea Legii nr.145/2014, în 
vederea facilitării aplicării legii, prin utilizarea 
carnetelor de comercializare și de către rudele de 
gradul II ale producătorilor agricoli, precum și 
posibilitatea utilizării de către comercianți a spațiilor 
de vânzare aferente producătorilor agricoli, în 
perioada în care aceștia nu sunt prezenți pe piață. 

S  - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD -  IND și  
AGRI   
pt. raport comun 
 

TDR: 
28.06.2017 

23 
PLx 

327/2017 
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la 

Modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordonanța 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 

TDR: 
31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

 
L 

250/2017 

Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de 
drumuri naționale din România.  
(poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 
naționale din România, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 424/2002 cu modificările și 
completările ulterioare. 

CD -  IND și  
TRSP   
pt.raport comun 
 
 

24 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

Proiect de lege pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile 
portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a 
reziduurilor mărfii.  
(poz. I-a-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a 
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.210/2013. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt.raport comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

25 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi 
pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea unui termen prevăzut la art.42 din Legea 
nr.232/2016 privind industria națională de apărare,  
precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din 
același act normativ. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  IND și  
APĂR  
pt.raport comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

26 

 
PLx 

364/2017 
 

L 
179/2017 

Proiect de lege privind constituirea şi menţinerea unor 
rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. (poz. I-a-
4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea condițiilor de constituire și menținere a unor 
stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere, în 
scopul asigurării siguranței în aprovizionare, în cazul 
situațiilor de disfuncționalitate majoră în 
aprovizionare,  a situațiilor de urgență deosebită sau a 
situațiilor de criză locală. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
07.11.2017 

27 

 
PLx 

383/2017 
 

L 
258/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Programului geologic la 
nivel naţional. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
TDR: 
07.11.2017 

28 
PLx 

84/2016 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de 

Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca 
organism intermediar în cadrul Programului 

S  - Adoptat pe 
23.05.2017 

 
 



 

Nr. 
crt 

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

 
L 

23/2016 
 

gestionare a instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 593/2016 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, care va 
gestiona funcţiile de selecţie, evaluare, monitorizarea 
implementării şi verificarea tehnică şi financiară a 
proiectelor din domeniul transporturilor, finanţate din 
fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, 
pentru perioada 2014-2020. 

CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
15.06.2017 
 

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-b-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 
 

30 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

Proiect de lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru 
limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) 
rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia 
de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum 
și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de 
benzină. (poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor 
de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din 
depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la 
terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi 
în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de 
benzină, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin 
României în calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. Prin acest act normativ se transpun în 
legislaţia internă Directiva 94/63/CE, Directiva 
2009/126/CE, precum şi Directiva 2014/99/UE. 

S - Adoptat pe 
04.09.2017 
CD - TRSP și 
MED 
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
27.09.2017 
 

31 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, 
protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform 
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: ordinar 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului 
şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică. 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
19.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

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

32 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de 
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România. (poz. I-a-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 

33 

PLx 
369/2017 

 
L 

356/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, intervențiiloe 
legislative vizând, potrivit Expunerii de motive, 
stabilirea unor derogări de la masele și dimensiunile 
maxime admise în circulație ale vehiculelor și 
ansamblurilor de vehicule, prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997, precum și transpunerea 
prevederilor din Directiva (UE) 2015/719 referitoare 
la controlul respectării maselor maxime admise în 
circulație pe drumurile publice din România a 
vehiculelor și ansamblurilor de vehicule. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
07.11.2017 
 

34 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-
10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 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 
 

35 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor 
alimentare.  
(poz. I-b-34) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Completarea unor prevederi din Legea nr.321/2009, în 
sensul introducerii unor reguli care să asigure accesul 
pe piaţă al tuturor producătorilor locali, zonali şi 
naţionali, reapariţia pe piaţă a produselor româneşti, 
precum şi readucerea preţurilor la un nivel decent 

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

36 
Plx 

373/2017 
 

Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la 
Legea pomiculturii nr.348/2003.  
(poz. I-a-27) 

 
S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -  AGRI  

 
 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

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

L 
324/2017 

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

 pt. raport 
 
 

09.11.2017 
 

37 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 
România. (poz. I-b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

38 
PLx 

338/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului. (poz. II-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului 
Poporului, în sensul înființării, în cadrul instituției, a 
Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor 
copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului 
Poporului, denumit Avocatul Copilului. 

CD -  DROM și 
JUR 
pt. raport comun 
 S  - 

TDR: 
31.10.2017 
 

39 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  
(poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind 
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
republicată, cu modificările ulterioare, în principal, în 
scopul punerii de acord a reglementării cu Decizia 
Curții Constituționale nr. 803/2015, prin care a fost 
admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
07.11.2017 
 

40 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români. (poz. I-b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.119/1996, precum 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de 
identitate ale cetăţenilor români, în vederea 
simplificării procedurilor privind întocmirea actului de 
naştere, astfel încât statul român să nu mai 
înregistreze situaţii de nedeclarare a naşterii copilului. 
În acest sens, se propune stabilirea a două modalităţi 
de înregistrare a naşterii, în funcţie de termenul în 
care aceasta se realizează. 

S  - Adoptat pe 
10.10.2016 
CD - ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

41 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice central şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. (poz. I-b-25) 
- Procedură de urgenţă: da 

Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 
centrale, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative. 

S  - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 



 

Nr. 
crt 

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

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

comun 
 

42 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) 
lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții. (poz. I-a-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, intevențiile legislative vizând, potrivit 
Notei de fundamentare, ”clarificarea competențelor de 
emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 
construire prin precizarea competențelor primarului 
general al municipiului București, în prevința 
clădirilor clasate individual ca monument istoric și în 
zoneleconstruite protejate stabilite conform legii”. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

43 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia 
publică centrală.  
(poz. I-a-35) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Constituirea Comitetului pentru analiza organizării 
instituționale și a resurselor umane din administrația 
publică centrală, organism consultativ, fără 
personalitate juridică. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

44 

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-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

45 
PLx 

505/2016 
 

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 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005, în vederea asigurării 
îndeplinirii atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 

 
TDR: 
15.11.2016 



 

Nr. 
crt 

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

L 
456/2016 

Fondul pentru mediu. (poz. I-b-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Mediu în ceea ce priveşte activitatea de administrare a 
creanţelor fiscale, respectiv evidenţa, stabilirea, 
controlul şi colectarea veniturilor la Fondul pentru 
mediu. 

pt. raport 

46 

PLx 
391/2017 

 
L 

254/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu. (poz. I-a-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
105.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MED 
pt. raport 
 

TDR: 
16.11.2017 

47 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice. 
(poz. I-b-39) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea prevederilor Legii nr.17/2000 cu actele 
normative emise ulterior, în special, revizuirea 
mecanismului de finanţare a căminelor pentru 
persoane vârstnice, în sensul eliminării termenului de 
„venituri extrabugetare”, al includerii în costul mediu 
lunar de întreţinere a cheltuieliilor de personal, cu 
excepţia celor aferente personalului medical finanţat 
din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, 
precum şi al stabilirii ordinii surselor de finanţare, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii şi a 
prevederilor Legii nr.292/2011. 

S - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 

48 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii. (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea stopării fenomenului de muncă 
nedeclarată. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 

TDR: 
07.11.2017 

49 

PLx 
393/2017 

 
L 

326/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-a-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, republicată, în vederea 
reglementării adecvate a activităților 
specificedomeniului agricol. 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

50 

PLx 
400/2017 

 
L 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru 
categoria de locuri de muncă în care se utilizează 
tehnologia informațiiei și comunicațiilor, urmărindu-se 
flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 

 
 
TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

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

215/2017 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

raport cu evoluția dinamică a pieței muncii, stabilindu-
se avantaje atât pentru salariat, cât și pentru 
angajator. 

 

51 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor 
categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din 
Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. 
(poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, curativă şi 
controlul medical de către Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru 
Preşedintele României, Preşedintele Senatului, 
Preşedintele Camerei Deputaţilor şi Prim-ministrul 
Guvernului României, precum şi pentru omologii 
acestora şi omologilor acestora şi se stabileşte 
modalitatea de finanţare a activităţilor menţionate mai 
sus.  

S - Adoptat pe 
11.10.2017 
CD - SĂN și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
31.10.2017 

52 

PLx 
372/2017 

 
L 

162/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. (poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile, în scopul transpunerii 
Directivei (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 
2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 
98/83/CE a Consiliului privind calitatea apeidestinate 
consumului uman, care are ca termen final de 
transpunere data de 27 octombrie 2017. 

S -  Respins pe 
17.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

 
TDR: 
07.11.2017 

53 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

54 

PLx 
403/2017 

 
L 

359/2017 

Proiect de lege pentru completarea Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea tabelelor-anexă ale Legii nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
14 substanțe. 
 

S -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  SĂN și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
14.11.2017 

55 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
10.04.2012 



 

Nr. 
crt 

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

 procedurii de evaluare a institutelor de cercetare-
dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare 
pe trei nivele. 

 

56 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică. (poz. I-b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

57 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, în sensul 
introducerii contractului de activitate sportivă, care va 
fi încheiat între un sportiv de performanţă şi o 
structură sportivă şi are ca obiect desfăşurarea unei 
activităţi cu caracter sportiv. Contractul se poate 
încheia pe perioade de timp determinate, de la o lună 
la multianual şi va avea stipulată valoarea drepturilor 
băneşti aferente contraprestaţiei depusă de către 
soprtivul de performanţă sau de către alte persoane 
juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, 
respectiv modalităţile şi termenele de plată. 

S - Adoptat pe 
04.07.2017 
CD - ÎNV 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
27.09.2017 

58 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 
(poz. I-b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 

59 

PLx 
152/2017 

 
L 

Proiect 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 

Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental 
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum 
şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, având în vedere atribuțiile 

S - Adoptat pe 
26.09.2017 
CD - POL EXT 
și JUR

TDR: 
24.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

22/2017 Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (poz. I-a-38)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

ministrului delegat pentru afaceri europene, astfel cum 
acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/2017. 

 pt. raport 
comun 

60 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
(poz. I-a-22) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri referitoare la regimul juridic al 
precursorilor de explzivi, în scopul instituirii cadrului 
instituțional și a unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 
ianuarie 2013privind comercializarea și utilizarea 
precursorilor de explozivi. 
 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

61 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 
CD - POL EXT 
și CROMANII 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.09.2017 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
178/20

17 
 

L 
57/201

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de 
porc din fermele româneşti.  
(poz. I-a-30)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme 
de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea 
Programului carne de porc din fermele româneşti, prin 
care se acordă ajutoare de stat destinate depăşirii 
dificultăţilor înregistrate de către producătorii din sectorul 
creşterii porcinelor şi menţinerii cel puţin a nivelului 
actual de producţie. 

S -  AGRI 
pt. raport  
CD -   
 

 
Comisia sesizată 
în fond a depus 
raportul-
favorabil  

2 
L 

158/20
17 

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  Adoptat 
pe 31.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

3 
L 

161/20
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe, cu modificările și 

S -  JUR și 
CULT 

 
Comisiile 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

17 (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

completările ulterioare. pt. raport 
comun 
CD -   
 

sesizate în fond 
au depus 
raportul-
favorabil 

4 
 

L 
181/20

17 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-a-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  ADMIN și 
Dezvoltare 
regională 
pt. raport 
comun 
CD -   
 
 

TDR: 
19.09.2017 
Comisia pentru 
dezvoltare 
regională 
solicită 
decalarea cu 2 
săptămâni a 
termenului 
pentru 
depunerea 
raportului, și 
încadrarea în 
categoria legilor 
de complexitate 
cu termen de 
adoptare de 60 
de zile. 

5 
L 

193/20
17 

Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor. (poz. I-a-32) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  ADMIN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
19.09.2017 
 

6 
L 

217/20
17 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz. 
I-a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  JUR 
pt. raport 
suplimentar 
CD -   
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

7 
L 

232/20
17 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
(poz. I-a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S -  Adoptat 
pe 30.10.2017 
D -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

8 
L 

257/20
17 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare şi pentru completarea Legii nr.71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil. (poz. I-a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

9 

PLx 
12/201

7 
 

L 
68/201

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. 
(poz. I-b-12) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniile educației, cercetării, formării profesionale și 
sănătății, în scopul clarificării cadrului normativ privind 
învățământul special integrat, eficientizarea relațiilor 
contractuale ale directorilor unităților de învățământ 
preuniversitar, înființarea de programe de studii cu dublă 
specializare, flexibilizarea raporturilor de muncă pentru 
personalul de cercetare - dezvoltare din cadrul institutelor 
de cercetare și al școlilor doctorale, creșterea calității 
deținătorilor titlului de profesor universitar, prorogarea 
termenului de aplicare a prevederilor legale privind 
evaluarea națională, admiterea în liceu și a examenului de 
bacalaureat etc. 

CD -  
Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  ÎNV și 
MUN 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
18.10.2017 

10 

PLx 
305/20

17 
 

L 
410/20

17 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
securitate între Guvernul României şi Guvernul 
Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 24 mai 2017.  
(poz. II-68) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017.  
 

CD - Adoptată 
pe 24.10.2017 
S -  APĂR 
pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
21.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 

PLx 
337/20

17 
 

B 
539/20

17 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Asigurarea protecției Informațiilor clasificate schimbate 
sau generate în procesul de cooperare dintre Părți sau 
dintre persoanele juridice din statele Părților. 

CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
S -   

 

12 

PLx 
60/201

5 
 

L 
584/20

14 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
urmărindu-se îmbunătățirea cadrului legal în materie, 
precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale. 

S -  Adoptat 
pe 12.02.2015 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
 

 

13 

PLx 
259/20

17 
 

L 
120/20

17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor 
publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 
2007-2013.  
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    
 
 

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2013, în sensul stabilirii condiţiilor pentru 
suportarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, a sumelor aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia 
în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectele a căror 
finanţare este eşalonată în două perioade de programare, 
cuprinzând faza I implementată în cadrul Programului 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a 
implementată în cadrul Programului operaţional sectorial 
Infrastructura Mare 2014-2010. 

S - Adoptat pe 
26.06.2017 
CD - Adoptată 
pe 31.10.2017 
  
 

 

14 

PLx  
319/20

17 
 

L 
224/20

17 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de 
intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind 
procedura insolvenţei persoanelor fizice. (poz. I-a-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului de intrare în vigoare prevăzut la 
art. 93 teza întâi din Legea nr.151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice, până la data de 1 ianuarie 
2017. 

S -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
CD -  
Adoptată pe 
31.10.2017 
 

 

15 
PLx 

252/20
17 

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul 
unor activități ce presupun cooperarea directă între Părți 
sau încheierea și derularea unor contracte clasificate între 

CD -  
Adoptată pe 
19.09.2017 

La promulgare 
din data de 
30.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

371/20
17 

schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017. 
(poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

persoane juridicedin România și Serbia. S -  Adoptat 
pe 23.10.2017 
 

16 
L 

630/20
16 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii.  
(poz. I-a-40) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării 
activității comisiilor de specialitate ale Ministerului 
Sănătății, care funcționează necorespunzător în prezent, de 
crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 
contractelor de mana gement ale managerilor generali, 
precum și pentru eficientizarea serviciilor de asistență 
medicală. 

S -  Adoptat 
pe 30.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților pt. 
dezbatere 

17 

PLx  
268/20

17 
 

L 
390/20

17 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 
din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu 
privire la construirea şi exploatarea unui Centru de 
cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în 
Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. 
(poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Suplimentarea contribuției României la construirea 
Centrului de cercetare în domeniul antiprotonilor și al 
ionilor în Europa (denumit Centrul FAIR) cu valoarea de 
2,9 milioane euro (la nivelul prețurilor din ianuarie 2005) 
și prelungirea perioadei de contribuție până în 2022. 
Plățile anuale ale contribuției în numerar se efectuează 
conform sumelor de plată repartizate fiecărui stat membru 
sau partener la proiectul FAIR ce alcătuiesc veniturile la 
bugetul anual aprobat al proiectului. 

CD - Adoptat 
pe 04.10.2017 
S -  Adoptat 
pe 23.10.2017 

La promulgare 
din data de 
30.10.2017 

18 

PLx 
11/201

7 
 

L 
47/201

7 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (poz. 
I-b-35)  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptat 
pe 11.10.2017 
S  -  ÎNV 
pt. raport 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

19 

PLx 
231/20

17 
 

L 
403/20

Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor 
adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei 
de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la 
Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere 
pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în 
anul 2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat 
Membru de angajamente de reducere a emisiilor 
(exprimate ca % de reducere a emisiilor până la anul 2020, 
faţă de nivelul emisiilor aferent anului de referinţă , 
respectiv anul 2005) pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de 

CD -  Adoptat 
pe 17.10.2016 
S  - MED 
pt. raport 
 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

17 
 
 

1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi 
nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 
1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 
2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 
2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării 
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la 
Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele 
grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

azot (NOx), compuşi organici volatili (COV), amoniac 
(NH3) şi ca element de noutate angajamente de incluse în 
Anexa II la protocol. Se pune accentul pe efectele 
particulelor în suspensie asupra sănătăţii deoarece acestea 
sunt cele mai dăunătoare şi pot fi exprimate în valoare 
monetară pentru a fi comparate cu uşurinţă cu costurile. 

20 

PLx 
270/20

17 
 

L 
398/20

17 
 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru 
reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate 
împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la 
Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România 
la Montreal, la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului 
suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 
şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la 
Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a 
aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970.  
(poz. I-b-43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de 
intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 
şi semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, 
precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 
10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 
iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării 
ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 
1970. Convenţia şi Protocolul de la Beijing stabilesc actele 
de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile 
clasificate ca fiind infracţiuni, precum şi competenţele 
statelor contractante în anchetarea respectivelor 
infracţiuni. 

CD - Adoptat 
pe 11.10.2017 
S  - JUR și 
ADMIN 
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
07.11.2017 

21 

PLx  
284/20

17 
 

L 
397/20

17 
 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat 
la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a 
Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble 
tranferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de 
Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei 
Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. 
(poz. I-b-45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Încetarea aplicabilității de la 1 ianuarie 1991 a Sistemului 
de decontări multilaterale în ruble transferabile, stabilit de 
Convenția privind decontările multilaterale în ruble 
transferabile și organizarea Băncii internaționale de 
cooperare economică din 22 octombrie 1963, continuarea 
activității Băncii internaționale de cooperare economică pe 
baze comerciale, efectuând operațiuni în valută liber 
convertibilă și menținându-și statutul de organizație 
internațională, stabilirea capitalului social al BICE la 
suma de 400 milioane de ECU, crearea condițiilor 
necesare în vederea transformării BICE într-o Bancă pe 
acțiuni, care să funcționeze pe principii comerciale. 

CD - Adoptat 
pe 11.10.2017 
S -  Bug 
 
 

 
 
Comisia sesizată 
în fond a depus 
raportul-
favorabil 

22 
PLx 

285/20
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Serbia în domeniul securităţii 

Ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în 
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 

CD - Adoptat 
pe 17.10.2017 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

17 
 

L 
404/20

17 
 
 

sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016(poz. 
I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

octombrie 2016, Acordul se va aplica legislaţiei din 
România privind indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă, maternitate, îngrijirea copilului 
bolnav, prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii 
de muncă, pentru pensiile acordate în cadrul sistemului 
public de pensii, prestaţiile în natură, în caz de boală şi 
maternitate, prestaţiile în natură şi în bani, în caz de 
accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, 
alocaţia de stat pentru copii. 

 S - MUN 
pt. raport 

23 

PLx 
269/20

17 
 

L 
382/20

17 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei privind cooperarea în domeniul 
transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 
aprilie 2016. (poz. I-b-42) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a procedurii 
generale și a aranjamentelor pentru transportul militar 
prin teritoriile statelor celor două Părți pe căi rutiere, 
ferate, aeriene, fluviale și/sau căi de comunicație maritimă 
și definește punctele de trecere a frontierei de stat și 
condițiile de trecere a frontierei de stat, astfel: din Ucraina 
în România sau în tranzit pe teritoriul Românei, din 
România în Ucraina sau în tranzit pe teritoriul Ucrainei, 
ca o modalitate de sprijinire a operațiunilor internaționale, 
de menținere/restabilire a păcii a exercițiilor militare 
comune și a altor activități de cooperare militară 
internațională în cadrul acordurilor internaționale la care 
România și Ucraina sunt părți. 

CD -  
Adoptată pe 
26.09.2017 
S -  APĂR și 
TRSP 
 

 
 
Comisiile 
sesizate în fond 
au depus 
raportul-
favorabil 

24 

PLx 
295/20

17 
 

L 
174/20

17 

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 
Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie 
2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele 
centrale de tranzacţii. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, 
act juridic de imediată aplicabilitate în dreptul intern 
(conform art.288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), parte constitutivă a Tratatului de la 
Lisabona). 

S - Adoptată 
pe 18.09.2017 
CD - Adoptată 
pe 11.10.2017  
 

La promulgare 
din data de 
18.10.2017 

25 

PLx 
627/20

15 
 

L 
397/20

15 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale 
siguranţei stării de sănătate a populaţiei. (poz. I-b-21) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare Cantacuzino, 
instituţie publică de importanţă strategică, în subordinea 
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi 
Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţionale de 
Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
Cantacuzino, care se desfiinţează. 

S -  SĂN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
08.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

26 

PLx 
229/20

17 
 

L 
262/20

17 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016. (poz. I-a-
11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Protecția reciprocă a informațiilor clasificate în cadrul 
unor activități ce presupun cooperarea directă între Părți 
sau încheierea și derularea unor contracte clasificate între 
persoane juridice din România și Germania. 

CD -  
Adoptată pe 
27.06.2017 
S -  Adoptată 
pe 25.09.2017 
 

Legea  
nr. 200/2017 

27 
 

PLx 
139/20

17 
 

L 
638/20

16 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea managementului ariilor natural 
protejate.  
(poz. I-b-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 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 - Adoptată 
pe 20.02.2017 
CD -  
Adoptată pe 
04.10.2017 

Legea  
nr. 204/2017 

28 

PLx 
171/20

17 
 

L 
34/201

7 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe 
nerambursabile. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2015, în sensul instituirii posibilităţii 
rambursării, ulterior elaborării Raportului final de control 
aferent programului de către Autoritatea de Audit, a 
cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de proiect, 
precum şi crearea mecanismului instituțional și procedural 
menit a conduce la recuperarea sumelor rambursate 
necuvenite, prin plată voluntară. 

S - Adoptată 
pe 03.04.2017 
CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

Legea  
nr. 205/2017 

29 

PLx 
233/20

17 
 

L 
118/20

17 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente 
Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 
2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-
2021. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Stabilirea cadrului procedural, legal și financiar pentru 
gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul 
Economic European 2014-2021, precum și a cofinanţării 
aferente acestei asistenţe, pentru a permite utilizarea în 
cele mai bune condiţii a fondurilor externe nerambursabile 
la nivelul programelor şi proiectelor, în termenul maxim de 
implementare prevăzut în Regulamentele celor două 
mecanisme financiare. 

S - Adoptată 
pe 12.06.2017 
CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

Legea  
nr. 206/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD    
 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                              

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG
S 
 

4 

PLx 
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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG
S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

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

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

8 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

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

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

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

9 

 
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) 

 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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

10 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

11 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  3 noiembrie 2017 ) 

 

I.  În perioada   30 octombrie  –  3 noiembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 16 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus 38 avize. 
Cele 16 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

13    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:                     

5
4  
7
0  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 455 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 67 pentru raport 
suplimentar.  

La comisii se află  54  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua 
sesiune ordinară a anului 2017.  

                                                     

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
       Comisiile parlamentare au întocmit  633  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 489 

 rapoarte suplimentare 97 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 47 

TOTAL     633 

 
 
 
 
 
 

 



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  30 octombrie - 3 noiembrie 2017 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.71/2015 

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 – raport comun cu 
comisia pentru sănătate

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2016 

Raport de adoptare 
(527/R din 30.10.2017) 

2 

 
 
PLx.153/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 
finanţate din fonduri publice – raport comun cu comisiile pentru 
muncă și administrație

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(531/R din 31.10.2017) 

3 

 
PLx.97/2013/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor natural – raport comun cu comisia pentru industrii 

Guvern 
respinsă 
de Senat  

24.10.2017 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(535/R din 02.11.2017) 

4 

 
 
 
 
 
PLx.344/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii 
nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" 
Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(536/R din 02.11.2017) 

5 

 
 
 
PLx.352/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate 
României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român 
vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei 
asistenţe 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(537/R din 02.11.2017) 



6 

 
PLx.357/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare 
(538/R din 02.11.2017) 

7 

 
PLx.296/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare 
(539/R din 02.11.2017) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.97/2013/
2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor natural – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
respinsă 
de Senat  

17.10.2017 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare 
(535/R din 02.11.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.318/2017 

Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – raport comun cu comisia 
juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare 
(529/R din 31.10.2017) 

2 

 
PLx.717/2015
/2017 
 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
– raport comun cu comisiile pentru muncă și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare 
(530/R din 31.10.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.153/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 
finanţate din fonduri publice – raport comun cu comisiile pentru 
buget și muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
21.03.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(531/R din 31.10.2017) 



 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.67/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
30.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(528/R din 30.10.2017) 

2 

 
PLx.717/2015
/2017 
 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
– raport comun cu comisiile pentru agricultură și juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare 
(530/R din 31.10.2017) 

3 

 
 
PLx.153/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor 
finanţate din fonduri publice – raport comun cu comisiile pentru 
buget și administrație

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(531/R din 31.10.2017) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.71/2015 

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 – raport comun cu 
comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.02.2016 

Raport de adoptare 
(527/R din 30.10.2017) 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
23 parlam. 31.10.2017 

Raport de respingere 
(523/RS din 
01.11.2017) 

2 

 
Plx.336/2017 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul 

finanţării învăţământului 
4 parlam. 31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(533/R din 01.11.2017) 



3 

 
Plx.181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
6 parlam. 31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(522/RS din 
01.11.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 – raport comun cu comisia juridică 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de respingere 
(532/R din 01.11.2017) 

2 

 
 
PLx.435/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia 
la nivel naţional – raport comun cu comisia pentru IT 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare 
(534/R din 01.11.2017) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.335/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi 
(ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), 
adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al 
CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din 
Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 

Guvern 24.10.2017 
Raport de adoptare 

(526/R din 30.10.2017) 

2 

 
 
PLx.318/2017 

Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 – raport comun cu comisia 
pentru agricultură

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare 
(529/R din 31.10.2017) 

3 

 
PLx.717/2015
/2017 
 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
– raport comun cu comisiile pentru agricultură și muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare 
(530/R din 31.10.2017) 



4 

 
PLx.394/2012 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 – raport comun cu comisia pentru cultură 

3 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de respingere 
(532/R din 01.11.2017) 

 
XI. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.435/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia 
la nivel naţional – raport comun cu comisia pentru cultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.10.2017 

Raport de adoptare 
(534/R din 01.11.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Ministerul Educaţiei a elaborat teoria formei fără fond! 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,   
Am luat recent la cunoştinţă despre un caz revoltător girat de Ministerul Educaţiei Naţionale, soldat cu 

înlăturarea de la conducerea unei instituţii de învăţământ a unui profesor titular pentru învăţământul primar şi 
preşcolar, membru al Corpului Naţional de Experţi, ceea ce demonstrează că în sistemul preuniversitar nu se doreşte 
implementarea unui management competent, axat pe rezultate. 

Deşi la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, organizat în vara acestui an, fostul director al Şcolii gimnaziale „Viorel Horj” din localitatea 
bihoreană Drăgăneşti obţinea 40 de puncte la proba scrisă şi 45,5 puncte la proba de evaluare a CV, la proba de 
interviu i-a fost desfiinţat Proiectul de dezvoltare instituţională din simplul motiv că acesta previziona implementarea 
activităţilor, a obiectivelor şi ţintelor strategice până în anul 2020. Cu toate că autorul a argumentat în faţa comisiei 
de examen logica structurării multianuale a Planului de dezvoltare instituţional, membrii acesteia nu au fost interesaţi 
decât de forma titlului lucrării, nu de conţinutul ei, imputând autorului proiecţia cadrului operaţional până la orizontul 
anului 2020. 

Din aceste considerente, candidatul a pierdut concursul, promovând doar două din cele trei probe, fiind 
sancţionat cu rea-credinţă prin desfiinţarea şi neluarea în considerare a Planului de dezvoltare instituţională şi a 
Planului operaţional. 

Fostul director a mai fost pedepsit încă o dată, pierzând ulterior şi interimatul postului, deşi conform Notei 
nr. 1836/04.08.2017, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în situaţia în care, în urma desfăşurării 
interviurilor, mai rămâneau funcţii vacante de director sau director adjunct, inspectorul şcolar general trebuia să aibă 
în vedere pentru detaşarea pe aceste posturi a cadrelor didactice care au participat la concursul naţional, sesiunea 
iunie-august 2017, şi care au promovat cel puţin două probe. 

Dar cum inspectorul şcolar general din Bihor este membru marcant al PSD, nici nu-i de mirare că în dispreţul 
legii şi al notei ministeriale citate mai sus, pe postul de director al Şcolii gimnaziale din Drăgăneşti a fost preferat ca 
interimar un alt cadru didactic, care nu a promovat nicio probă la concursul naţional, pentru simplul motiv că nu a 
întrunit condiţiile de participare deoarece nu deţinea nici măcar gradul didactic II. Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 
Este nevoie de mai multă afecțiune pentru copiii noștri! 

Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 

Schimbările socio-economice din România ultimilor ani 28 de ani s-au repercutat și asupra modului de 
valorizare a familiei. Si aici mă refer strict, asupra modului de concepere şi creştere a copilului într-un mediu 
biparental. Mirajul economic și goana după autorealizare materială au stimulat aceste mari schimbări. Dureros, însă 
preţul plătit pentru o astfel de opţiune este plătit de cei care nu au nici un fel de vină, de copii. Din ce în ce mai 
frecvent creşterea şi educarea copilului se realizează într-un mediu care nu mai face casă bună cu cel mai important 
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element al dezvoltării psiho-somatice, afecțiunea. Este foarte adevărat că parinții noștri nu au avut timp să se ocupe 
de noi, dar nici noi, se pare, nu ne facem timp pentru copiii noștri, iar lipsa de afecțiune din partea noastră va forma 
adulți nefericiți, iar aces lucru nu îl spun eu, ci studiile făcute în acest sens. Sunt mamă și privesc cu înfrigurare cum 
unii părinți nu mai au timp de creșterea și educarea propriilor copii, lăsând de cele mai multe ori aceste sarcini în 
grija bunicilor și mai nou în grija bonelor sau a școlilor, uitând de fapt de importanța rolului lor în viața copilului. 

Stimați colegi, 
Copilul învață să devină adult urmând comportamentul şi modelul indus de părinții săi şi nu pe cel al bonei 

sau educatoarei. Se știe foarte bine că, în primii ani din viață, copilul are tendința de a copia și imita tot ceea ce 
observă în jurul lui. Așa că, nu uitați că bona este un ajutor temporar în creşterea şi educarea acestuia, ea nu trebuie 
să vă înlocuiască, iar voi sunteți   principalul model de viață în ochii şi sufletul copilului. Tot în calitate de mamă, vă 
spun că rolul de părinte nu este pentru o zi, o lună sau un an, ci este pentru toată viața, iar  lipsa părintelui are efecte 
grave asupra copilului, pentru că educarea lui dar și creșterea este una dintre cele mai dificile responsabilități pe care 
cineva şi le poate impune. Familia, dincolo de orice alte argumente, este mediul în care copiii se dezvoltă cel mai 
sănătos şi armonios din toate punctele de vedere. Copiii, încă din primii ani de viață, au nevoie de iubire, afecțiune și 
atenție sporită din partea noastră. Ştiu că nu este ușor să fii părinte, mai ales în condițiile stresului cotidian generat de 
nevoile de autorealizare în carieră ale părinţilor, dar nu este nici imposibil de realizat acest lucru. Copilul din zilele 
noastre are nevoie de stabilitate, de repere în viața lui, pe care nu le poate lua de la bona sau educatoarea cu care 
petrece mai mult timp decât cu părinții lui. Nu uitați că timpul pe care îl dăruim copilului, indiferent de vârstă, este 
cel mai valoros cadou pe care îl poate primi. 

Stimați colegi, 
 V-ați pus vreodată întrebarea: Oare câţi copii suferă zilnic din pricina absenţei părinţilor lor? Câţi copii pierd 
startul în viaţă din cauza absenţei mediului maternal, tocmai în momentul în care personalitatea şi principalele 
deprinderi se formează? Suntem vinovaţi cu toţii, pentru că oricât de severă ar fi prelungita tranziție sau dificultățile 
economice, oricâte alte priorităţi ar exista pe agenda Parlamentului sau Guvernului, o problemă mai importantă decât 
viitorul copiilor acestei naţiuni nu există! Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Viorica Cherecheș 
*** 

 
O nouă taxă ... de solidaritate. Solidari, cu cine? Cu PSD? Nu, mulţumesc! 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Realizată de foarte scurt timp, o analiză a percepţiei publice de la noi din ţară, ne arată, negru pe alb, că mai 
bine de trei sferturi dintre angajaţii din România se tem, în mod real, că, de la 1 ianuarie 2018, salariile lor nete, adică 
banii efectivi luaţi în mână, vor scădea. Evident că, se ridică întrebarea firescă, cum Dumnezeu să scadă lefurile, atâta 
vreme cât PSD şi ALDE au promis creşteri spectaculoase de venituri şi pentru salariaţi şi pentru pensionari, chiar din 
anul 2017, este chiar greu de înţeles şi de explicat. De ce oamenii se tem, dacă aceleaşi partide au promis lapte şi 
miere şi o relaxare fiscală pentru muncă, care ar fi trebuit să facă invidioase până şi statele dezvoltate ale Uniunii 
Europene? 
 Stimaţi colegi. Oamenii au tot dreptul să se teamă pentru tot ceea ce este mai rău în viitor, atâta vreme cât 
deciziile Guvernului PSD-ALDE nu aduc bunăstare românilor, ci doar o viaţă mai scumpă, taxe şi impozite mai mari 
sau mai multe. Dacă faceţi une efort de memorie, veţi constata faptul că, la începutul anului PSD şi ALDE se lăudau 
că au eliminat un număr de taxe, pe care, acum, la nici zece luni distanţă, au început deja să le reintroducă, la niveluri 
şi mai mari decât cele iniţiale. Taxa auto introdusă şi scoasă de PSD-ALDE, este în pregătire şi va lovi tot în 
cetăţeanul cu venituri mici, care nu a avut bani pentru o maşină nouă, modernă, cu norme de poluare Euro 5 sau Euro 
6. De asemenea, taxele eliminate pentru eliberarea unor documente, scoase la începutul anului, sunt reintroduse 
astăzi, direct sau indirect, pentru a scoate din buzunarul românului şi mai mulţi bani. Dacă vorbim despre una dintre 
cele mai mari dureri fiscale şi anume fiscalitatea mare aplicată asupra angajaţilor şi angajatorilor, atunci cinismul 
PSD şi ALDE se vede şi mai pronunţat. Au promis că vor reduce fiscalitatea pe muncă, că vor aplica procente mai 
mici de impunere pe componentele de contribuţii sociale şi că oamenilor le vor rămâne mai mulţi bani în buzunare. 
Toţi ne-am bucurat, inclusiv noi, liberalii, care avem de ani de zile proiecte în dezbaterea Parlamentului sau chiar 
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respinse de majoritatea PSD, prin care urmăream reducerea poverii fiscale pe muncă. Ne-am zis că nu-i nici o 
problemă dacă PSD şi ALDE ne ia ideea şi o implementează! Important este ca munca să fie stimulată în România, 
iar cel care munceşte, să poată câştiga mai mult.  
 Rezultatul îl cunoaştem cu toţii! Fiscalitatea pe muncă nu a scăzut! PSD şi ALDE deja au crescut fiscalitatea 
pe muncă, adoptând mişeleşte, în miez de vară, o ordonanţă de guvern cu nr. 4, prin care toate contractele de muncă 
cu timp parţial sunt fiscalizate ca şi cum ar fi contracte de muncă cu normă întreagă. Pentru a înţelege câţi oameni au 
fost afectaţi de această măsură cinică, atunci trebuie să ştiţi că peste 1,4 milioane de români au contracte de muncă pe 
timp parţial sau cu venituri sub venitul minim brut pe economie. Aşadar, social-democraţia românească şi falsul 
liberalism promovat de domnul Tăriceanu, loveşte la rădăcina prosperităţii exact pentru oamenii care muncesc şi 
muncesc pe lefuri mici. Ori, ca tabloul să fie complet, incompentenţa PSD şi ALDE continuă cu o nouă găselniţă, 
aceea a transferului de contribuţii sociale, de la angajator la angajat. Până aici, poate am fi acceptat măsura dacă ea ar 
fi însemnat relaxare fiscală sau o simplificare a birocraţiei pentru angajatori. Din păcate, măsura pe care o pregăteşte 
Guvernul Tudose, împotriva unei ţări întregi, nu conduce la o relaxare fiscală, iar birocraţia va sufoca şi mai mult pe 
angajatorii din sectorul privat.  

Dacă pentru personalul bugetar această măsură este o pură şi ieftină scamatorie de a mai amâna cu un an 
creşterile de salarii prevăzute în legea adoptată în iunie, pentru sectorul privat, pentru angajaţii şi angajatorii din 
sectorul privat, acest transfer de contribuţii înseamnă încă o impozitare suplimentară, încă nişte bani storşi de la cei 
care produc în economia reală. Ştiu. Dragnea şi Tudose vor zice că reforma lor scade nivelul contribuţiilor de la 
39,25 la 35% şi că aşa se vor tăia aproape 4 puncte procentuale din contribuţii. Aproape că am fi fost tentaţi să le dăm 
crezare, dacă domnul Mişa, care joacă rolul principal în filmul „gura păcătosului adevăr grăieşte”, nu ne spunea că 
Guvernul, pregăteşte pe furiş o aşa-zisă „taxă de solidaritate”, plătită de angajator, care va reprezenta 2,25% din tot 
fondul de salarii! Păi, cum vine domnule Dragnea acest lucru? Ia mai calculaţi corect şi o să vedeţi că în această 
logică nu avem nici un fel de reducere de fiscalitate pe muncă, ci, dimpotrivă, ea ar putea să crească! Pe umerii cui? 
Tot pe umerii celor pe care îi taxaţi de când aţi venit la putere! Pe umerii celor care muncesc în economia privată. Nu 
ştiu, dragi colegi din majoritatea parlamentară dacă vouă nu vă este ruşine cu Guvernul vostru. Nu ştiu de ce sunteţi 
„solidari” cu Dragnea, Vîlcov şi Tudose! Eu şi colegii mei liberalii, nu acceptăm nici o formă de „solidaritate” cu un 
guvern incapabil să guverneze. Nu acceptăm taxe noi, nu acceptăm impozite noi, chiar dacă voi le cosmetizaţi şi le 
daţi nume generoase de tipul „taxe de solidaritate”. Plătiţi voi aceste taxe de solidaritate, care sunteţi solidari cu 
Guvernul PSD-ALDE! Românii s-au săturat să mai fie taxaţi pentru incompetenţa Guvernului PSD-ALDE sau să li 
se spună să plătească mai mult, din buzunarul lor, sărac, aşa .... din pură solidaritate cu Dragnea, Vîlcov şi Tudose. 
Nu, mulţumesc! Nimeni nu vrea să fie solidar cu acest guvern! Vă mulţumesc,   

 
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Declarație politică 

 
În data de 29 octombrie este marcată în toată lumea Ziua Mondială de Luptă împotriva Accidentului 

Vascular Cerebral. Această boală reprezintă a doua cauză de deces pentru persoanele în vârstă de peste 60 de ani și a 
doua cauză de handicap după demență. Cele mai recente studii arată că numărul cazurilor de accident vascular 
cerebral a crescut cu 25% în rândul grupei de vârstă 20-64 ani. Una din șase persoane suferă un accident vascular 
cerebral în timpul  vieții și la fiecare șase secunde se pierde o viață din această cauză. Ce este alarmant, în toată 
lumea se constată că a scăzut vârsta persoanelor predispuse la a suferi un accident vascular cerebral, de la 65 ani la 55 
ani, constatând-se totodată că a crescut numărul persoanelor tinere care se confruntă cu această boală. 80% dintre 
accidentele vasculare cerebrale pot fi prevenite prin cunoașterea și gestionarea factorilor de risc, respectarea 
indicațiilor medicilor și adoptarea unui stil de viață sănătos. Principalii factori de risc sunt: hipertensiunea arteriala, 
fibrilația atrială, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul, colesterolul ridicat. Potrivit statisticilor anuale, femeile 
sunt mult mai afectate decât bărbații. Ajungem astfel la concluzia că și în acest caz, prevenția trebuie să devină o 
prioritate reală și palpabilă, astfel încât rețeaua medicilor de familie poate avea un rol cheie în promovarea mai activă 
a programelor de educație sanitară.               

Deputat 
Antoneta Ioniță 
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Iaşi – oraşul renaşterii naţionale – tratat de Guvern în dispreţ 

 
Începând cu 1916 marcăm împlinirea a 100 ani de când Iaşul a fost capitală de război (1916-1918). Rolul pe 

care oraşul nostru l-a avut acum un secol pentru înfăptuirea idealului Marii Uniri, realizată la 1918, este unul imens.  
Un astfel de moment istoric trebuie să transceadă partizanatul politic, iar oraşului nostru să îi fie recunoscut rolul de 
“capitala renaşterii naţionale”. 

Judeţul Vrancea a primit încă din august 4,2 milioane euro pentru evenimentele organizate cu ocazia 
aniversării Centenarului.   

Iaşul este din nou tratat la mărunţiş pentru că avem la Primărie şi Consiliul Judeţean lideri slabi, 
nefrecventabili. Dacă Iaşul a primit mai puţin de 1 mil. pentru editare de ziare, organizare de baluri, realizare de 
broşuri şi alte asemenea enormităţi, aproximativ 71% din banii alocaţi Judeţului Vrancea vor fi folosiţi pentru 
„lucrări de interes public", precum asfaltarea unui drum judeţean, construirea unui parc şi a două poduri.  

Mai mult, cei de la Consiliul Judeţean Vrancea au reușit sa obţină o hotărâre de guvern pentru ca sumele ce 
rămân necheltuite din cei 4.2 mil. să rămână în bugetul județului Vrancea pentru cheltuieli diverse în anul 2018. La 
Iaşi avem o situaţie inversă.  

La Iaşi avem o sumă 3 ori mai mică alocată în comparaţie cu Judeţul Vrancea, iar aceste fonduri au venit 
târziu, astfel încât Consiliul Judeţean nici nu a început procedurile complexe de achiziţie, preferând mai mult să 
trăcănească că adus bani decât să mişte ceva. 

Așadar, ieșenii vor rămâne și de această dată cu praful de pe tobă pentru că din cei 1 milioan euro alocați, cea 
mai mare parte nu va putea fi cheltuită și nici nu vor fi reportate sumele ramase în bugetul lui 2018, ca în cazul 
Judeţului Vrancea  

Dincolo de grotescul situației de a sărbători în 2017 cu baluri și zacaricale, deși se împlinesc 100 de ani de la 
un moment tragic când in 1917 au murit zeci de mii de ieșeni de tifos exantematic și aproape 300.000 de oameni în 
toată Moldova, CJ Iaşi şi Maricel Popa mai dau dovadă și de management deficitar.  

Dincolo de beția de cuvinte, Centenarul Unirii trebuie să însemne o “reconciliere” în primul rând din punct 
de vedere infrastructurii rutiere între regiunile țării. Atât timp cât Iașul și Moldova nu vor fi conectate printr-o 
autostradă cu Transilvania, pentru noi sărbătorirea Centenarului va fi umbrită pentru că eforturile și sacrificiile 
ieșenilor de la 1918 nu vor fi cinstite așa cum se cuvinte.” 

 
Deputat 

Marius Bodea 
*** 

 
Cum limitează școala accesul la educație 

 
După ce am aflat că într-o școală din România băieții nu pot avea acces dacă au părul lung, am fost curioasă 

să văd cu ochii mei ce alte reguli absurde mai sunt impuse prin regulamentele de ordine interioară ale unităților de 
învățământ preuniversitar. Așa că am studiat 10 astfel de documente aparținând unor școli din București și din țară. 

Prima problemă cu aceste regulamente este folosirea unei terminologii lacunare, care permite interpretări 
discreționare. De exemplu, se face referire la o ținută „decentă sau indecentă” și la o comportare „corespunzătoare 
sau necorespunzătoare”. Este cunoscut că decența și indecența sunt concepte pe care fiecare generație le interpretează 
diferit, iar de la această optică diferită pleacă majoritatea conflictelor dintre profesori și elevi. Și atunci, de ce să 
utilizăm aceste concepte relative în regulamentele de ordine interioară, care prin definiție ar trebui să fie foarte clare? 

A doua problemă este că există o lipsă de obiectivitate în aprecierea cazurilor în care regulamentul se aplică 
sau nu se aplică. Spre exemplu, într-o școală din București, pentru ca băieților să le fie permis accesul în incintă, este 
obligatoriu ca „tunsoarea și pieptănătura lor să fie decente”, iar pentru fete, este interzis să-și vopseasă părul „într-o 
manieră care atrage atenția celor din jur”. 

A treia problemă cu aceste regulamente este că fiecare școală poate stabili ce reguli dorește, fără vreo 
limitare. Spre exemplu, deși cele mai multe regulamente interzic fumatul în incinta școlii, într-un liceu din țară cineva 
s-a gândit că poate atrage fonduri la buget dacă-i sancționează pe elevii prinși că fumează: 10 lei, pentru prima țigară, 
20 de lei, pentru a doua, 30 de lei pentru a treia și așa mai departe. Vedeți? Cineva ingenios s-a gândit că fumatul în 
școală, deși este rău, reprezintă totuși un rău evaluabil în bani; și a stabiit o regulă în acest sens. Ingenios, nu? 
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Lucrurile nu se opresc aici. Unele școli îi obligă pe elevii de serviciu să nu permită accesul persoanelor 
străine în incinta școlii sub nici o formă, în caz contrar elevii expunându-se la sancțiuni. Stau și mă întreb: dacă două 
persoane de peste 30 de ani intră totuși în școală, forțându-i mâna elevului de serviciu în vârstă de 15 ani, ce se va 
întâmpla? Îi vor scădea nota la purtare acelui elev? Invers - dacă elevul respectiv este lovit de către cei ce vor să 
pătrundă în școală, o să răspundă penal și directorul școlii? Vedeți, eu nu înțeleg următorul lucru: de ce nu lăsăm 
elevul să fie elev, și paznicul să fie paznic? 

Aș vrea să închei această „incursiune în sfera reglementărilor absurde” prin explicarea noțiunii de drept la 
educație. Dreptul la educație presupune că educația trebuie să fie gratuită și – atenție – accesibilă tuturor. O 
educație accesibilă însemnă școli în care au acces și cei cu părul scurt, și cei cu părul lung, și cei cu păr vopsit, și cei 
cu păr nevopsit. Așadar, accesul la educație nu poate fi limitat prin utilizarea de concepte precum decență și 
indecență, conform și neconform și așa mai departe. Mi se pare absolut necesar ca elementele care țin de 
demnitatea, personalitatea și imaginea elevului să nu fie afectate de regulamentele școlare. Aș vrea ca accesul la 
educație să fie întradevăr liber și general și, mi-aș dori sincer, ca prestația intelectuală a elevilor să nu fie evaluată în 
funcție de aspectul lor fizic. Vă mulțumesc. 

 
Deputat 

Mara Mareș 
*** 

 
Pensionarii sunt părinții noștrii și respectul pentru ei  nu este opțional! 

 
România este o țară creștină și respectul părinților nu este opțional pentru un bun creștin, ci este o onoare, o 

datorie, un sens al existenței. Cine  nu-i respectă, ar fi împotriva legilor firii și uită că va ajunge în timp în situația de 
a fi dependent de o plată a pensiei decentă care să acopere cele strict necesare bătrîneții. Și asta trebuie să facă în 
politicile sale orice guvern responsabil al României! Întrebarea este va face și PSD și guvernul Tudose același lucru 
sau nu? Așa cum pare, în acest moment, înclin să cred că face contrariul! 

În septembrie președintele PSD Liviu Dragnea dădea asigurări că noua lege a pensiilor va elibera inechitățile 
din sistem și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.  Aflăm acum însă că legea nouă a pensiilor nu va putea intra în 
plată decât din 1 iulie 2018. Nu m-ar surprinde ca prin martie 2018, PSD să anunțe că această lege așteptată și 
promisă de PSD în campanie să intre în aplicare din 2019 și eventual gradual, așa cum au făcut și cu legea salarizării 
unitare, cu aplicabilitate treptată până în anul 2022. 

Asta se întâmplă când între promisiuni de campanie și realitate există strict un interes politic manifestat de 
PSD doar pentru a guverna. Cum rămâne însă cu România, cu românii și cu dezamăgirea celor mai vulnerabili dintre 
cetățenii ei, pensionarii? 

PNL a spus de fiecare dată că sustenabilitatea sistemului de pensii ca și cel al salariilor vin prin corelarea cu 
dezvoltarea economică și stimularea economiei private.  

PSD și guvernul său din păcate nu pot avea o viziune pe termen lung și atunci pe termen scurt, pentru a 
acoperi găurile din buget ca urmare a incapacității colectării veniturilor în paralel cu creșterea cheltuielilor preferă să 
taie investițiile publice mari sau cele ale autorităților publice locale, adică exact cele care generează dezvoltare 
economică și locuri de muncă. Și pentru că nici asta nu pare că-i satisface, PSD încearcă să mute o parte a 
contribuțiilor din Pilonul 2 de pensii către Pilonul 1, adică dintr-o administrare sigură privată, către bugetul de stat 
pentru a acoperii și a se încadra în deficitul bugetar de 2,98%. Pilonul 2 de pensii a acumulat aproape 8 miliarde de 
euro, pe care guvernul PSD- ALDE și-l doreste la bugetul de stat. 

Pentru PSD nu contează că prin această măsură este afectat dreptul de proprietate al celui care muncește, 
primind o cotă de contribuții în contul său personal! Pentru PSD nu contează faptul că măsurile împotriva pilonului 2 
de pensii contravin recomandărilor Comisiei Europene și ale Fondului Monetar Internațional! 

Pentru PSD astăzi contează un singur lucru! Trebuie să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar de 2,98%. Și 
atunci chiar dacă au promis amână și salarii și pensii și investiții publice pentru anii viitori! 

Principiul PSD este : trebuie să ne descurcăm astăzi și mâine! Poimâine este prea departe și poate nu vom 
mai fi noi PSD la guvernare! De ce ti-e frică nu scapi! 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
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Politicile fiscale promovate de coaliţia de guvernare  
neconcordante cu „Programul de guvernare 2017-2020” 

 
Dragi colegi,  
„Creşteri economice inteligente”, „bunăstare în rândul cetăţenilor”, „reforma administraţiei publice”, 

„securitatea aprovizionării cu energie”, „impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toţi cetăţenii”, „acordarea 
respectului cuvenit, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea unor venituri decente”, sunt doar câteva dintre obiectivele 
menţionate în „Programul de guvernare 2017-2020”, asumate de coaliţia de guvernare şi rămase la acest stadiu. 
 Actualmente, România se scufundă într-un haos fiscal generat şi întreţinut de coaliţia de guvernare. În teorie, 
în materie de politici macroeconomice, fiscalitate şi buget s-au promis: simplificare, deschidere, transparenţă, 
stabilitate, predictibilitate, prevenţie, respect, profesionalism, performanţă, încredere, susţinere, echitate etc. Cu ce ne 
confruntăm în prezent? Creşteri de preţuri la energie şi, în baza unei logici elementare, la alimente şi servicii. 
Dezastrul nu se opreşte aici. Se vorbeşte de reintroducerea taxei auto, introducerea aşa-zisei taxe „de solidaritate” de 
2%, TVA defalcat, suprataxarea contractelor part-time etc.  
 O analiză retrospectivă asupra politicilor economice şi fiscale, promovate de coaliţia de guvernare, vehiculate 
şi dezbătute deopotrivă în Parlamentul României şi în spaţiul public relevă o incoerenţă între teorie şi practică. Una s-
a promis şi se promite prin „Programul de guvernare 2017-2020” şi altceva se transpune în practică. România este 
cuprinsă de un val de scumpiri, cel mai mare din ultimii patru ani, într-un moment în care o parte a spectrului politic 
ne vorbeşte despre creştere economică.  
 Nu este prima dată când am o intervenţie pe tema haosului fiscal promovat de coaliţia de guvernare, în 
special cu accent pe scumpirea preţului la energie în apropierea iernii. Cred că cetăţenii României nu merită ceea ce li 
se întâmplă. Nu trece o zi în care să nu fie vehiculată introducerea unei noi taxe sau să nu se vorbească despre 
scumpiri. Le solicit celor din coaliţia de guvernare să nu-şi mai bată joc de români. Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Declaraţie politică 

Guvernarea PSD, o guvernare a intereselor penale și a speranțelor deșarte, se adâncește tot mai mult într-un 
vid de moralitate instaurat la scurt timp după câștigarea alegerilor.  

Am folosit de multe ori adjectivul ”penibil” pentru a descrie măsurile Guvernului PSD+ALDE, dar mă văd 
nevoită să-l folosesc din nou, de data aceasta pentru a-l descrie pe domnul Grindeanu. 

Domnia sa este pe cale să devină șeful ANCOM, funcție în care e propus chiar de partidul care l-a exclus. Au 
trecut doar patru luni de când domnul Grindeanu anunța că ”nu se ține de scaun” și că nu acceptă funcțiile care i se 
propuneau atunci pentru a pleca de la Guvern. Dar n-a făcut altceva decât să revină într-o funcție propusă de PSD. Au 
trecut doar patru luni de când Grindeanu ne spunea că ”i-a lipsit pupincurismul pentru a rămâne în funcție”. Acum 
înțelegem că-l deține din plin, din moment ce a fost propus pentru ANCOM tot de social-democrați. 

Cu absurditatea unui elev care inventează scuze naive pentru că și-a uitat acasă tema, Grindeanu încearcă să 
întoarcă excluderea din PSD în serviciul obiectivului său de moment, acela de a deveni președintele ANCOM. Până 
nu demult refuza cu îndârjire să accepte că PSD-iștii îl voiau afară din partid și chiar a contestat decizia! Acum se 
bucură că e ”apolitic”. 

PSD are două caracteristici dominante: obrazul gros și încăpățânarea. După rușinea în care Dragnea l-a 
aruncat când declara că ”a făcut o boacănă mare, dar e recuperabil”, Grindeanu insistă să revină sub aripa 
manipulatoare a social-democraților. A uitat de războiul fără precedent purtat cu Dragnea și s-a întors cu coada-ntre 
picioare, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, la ”maestrul” social-democrat, pentru a prelua conducerea unei instituții 
puternic politizate de PSD.  

Stimați deputați, agenda din umbră a PSD n-a cuprins doar OUG 13, ci și un punct apărut din senin pe 
ordinea de zi suplimentară a unei ședințe de Guvern, chiar în mandatul domnului Grindeanu. Ordonanța ascunsă 
prevedea eliminarea președintelui României din procesul de numire a șefului ANCOM. Obsesia de control 
manifestată de Liviu Dragnea și de PSD este aproape patologică.  
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O boală care erupe deseori - pe obrazul lor deja pătat de rușinea promisiunilor neonorate din campanie - prin 
câte-o măsură care n-are alt scop decât satisfacerea propriilor interese! 

E revoltător, domnilor, că v-ați permis să schimbați modul de numire a conducerii ANCOM, în contextul în 
care acum câțiva ani Comisia Europeană declanșase o procedură de infringement împotriva României taman pentru 
ingerința politicului în activitatea arbitrului telecom! 

Comisia Europeană a închis procedura de infringement abia când Parlamentul a venit cu nou cadru juridic 
care îndeplinea toate elementele solicitate de aceasta. Una dintre prevederile legii agreate de Comisie era chiar 
numirea conducerii ANCOM de către președintele României. PSD a întors, însă, instituția la politizarea pe care 
Comisia Europeană o criticase în nenumărate rânduri. Modificările aduse anul acesta de PSD sunt profund anti-
democratice și anti-europene, iar nonșalanța cu care propriii ”decăzuți” revin în funcții-cheie pentru a juca din nou 
după cum cântă Liviu Dragnea este de un penibil și de-o josnicie greu de suportat! 
 

Deputat 
Tudorița Lungu 

*** 
 

Exodul din România 
 

Specialiștii care urmăresc fenomenul migrației în lume, ne spun că România se situează pe locul 2 în lume în 
ceea ce privește migrația. Raportul Organizației Națiunilor Unite la care fac referire, ne spune că locul 1 este ocupat 
de Siria, și nu ne miră acest lucru, dacă ne gândim că acolo e război civil. Dacă se continuă trendul actual, în câțiva 
ani,  România va înregistra un deficit major de forță de muncă și va ajunge o țară frumoasă, dar cam pustie.  

Între 3 și 4 milioane de români au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă și mulți și-au luat cu ei 
și familiile, stabilindu-se definitiv acolo. Alții, au ales să plece singuri, lăsând acasă soți, soții, copii, părinți, și 
provocând adesea adevărate drame, datorită despărțirii familiei. România a înregistrat cea mai accelerată creștere a 
migrației, dintre statele care nu s-au confruntat cu război. O cauza principala a migrării masive a românilor este 
dificultatea găsirii unui loc de muncă, pierderea unui loc de muncă și imposibilitatea reintegrării pe piața muncii. 

Astea se întâmpla datorită lipsei corelării ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii, faptul că se 
pregătesc absolvenți pentru profesii care nu au căutare pe piața muncii, că la întocmirea planului de școlarizare, nu se 
ține cont de ce anume caută angajatorii. 

În acelasi timp, intre 2005 și 2015, sistemul de educație românesc a produs una dintre cele mai restrânse forțe 
de lucru înalt calificate și unul dintre cele mai largi segmente de resursă umană slab calificată din toată Uniunea 
Europeană, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene. Acest lucru poziționează România printre primele cinci 
țări cu cele mai mari procente de slab calificați în populația tânără. Consecintele sunt limitarea cresterii economice si 
a competitivitatii, reducerea investitiilor straine si o presiune uriasa pe sistemul de pensii si pe cel de asistenta 
sociala. 

In incheiere, îi cer din nou domnului ministru al educației Liviu Pop, să susțină și să bugeteze creșterea 
substanțială a numărului consilierilor școlari de orientare profesională, care i-ar putea ajuta pe elevii din ciclul 
gimnazial să se îndrepte spre domeniul care îi reprezintă, în care ar putea atinge excelența. Îi mai cer, să ceară tuturor 
inspectoratelor școlare județene să reducă masiv numărul de locuri la licee teoretice, cu profil real-umanist și să 
suplimenteze locurile la școlile de meserii, la colegiile tehnice. Școala românească trebuie să dea dovadă de mai 
multă flexibilitate și adaptabilitate la contextul general, iar specializările să fie dictate de cererea de pe piața muncii, 
nu de dotarea unei anumite școli sau de profesorii existenți.  

Educația și sănătatea sunt priorități naționale declarate de toți liderii momentului, e cazul să și demonstrăm 
acest lucru, printr-o alocare bugetară pe măsură pentru că în prezent, culegem roadele subfinanțării învățământului în 
ultimii 20 de ani și asta ne costă deja foarte mult. 

Haideți să oprim exodul românilor, să-i ținem în țara lor și să le oferim condiții de viață și de muncă așa cum 
ar găsi și în străinătate, pentru că locul cel mai bun pentru români, este în România! 

 
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 
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PSD mai întâi taie şi apoi măsoară! 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Liviu Dragnea a reproşat, de curând, tuturor primarilor din România  faptul că au majorat salariile din 

administraţia publică locală, iar acum nu mai au banii necesari pentru plata cheltuielilor de personal nici măcar pentru 
anul acesta! Vă întreb pe dumneavoastră, cei din majoritatea parlamentară PSD-ALDE, cu ce au greşit primarii? Au 
greşit pentru că au pus în aplicare o lege propusă de Liviu Dragnea şi Olguţa Vasilescu şi votată de dumneavoastră? 
Pentru asta sunt vinovaţi? Pentru că au respectat legea? Nu ar fi mai bine să vedem cine-i cu adevărat vinovatul 
pentru situaţia creată, adică aceia care au dus populaţia de nas că le vor creşte lefurile, dar în bugetele locale nu 
existau aceşti bani? Nu oare Dragnea este cel care s-a împăunat cu această falsă realizare? Acum, când a ajuns cuţitul 
la os, Dragnea îi ceartă pe primari pe funcţionari pentru faptul că au „îndrăznit să creadă” că pot avea lefuri mai bune. 
Şi, în cinismul lui brevetat la Teleorman, Dragnea le dă primarilor şi soluţia – ori să dea oameni afară din structurile 
primăriei ori să închidă uşile primăriilor şi nici să nu mai realizeze nicio investiţie locală! 

La dezbaterile pe marginea legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, am atras atenţia că, atunci 
când faci o reformă de o asemenea amploare, mai înainte măsori, o dată, de două ori sau ori de câte ori este nevoie şi 
abia apoi tai, adică legiferezi, pentru a nu crea oamenilor iluzii. Din păcate, însă, chiar am avut dreptate şi acest lucru 
nu îmi dă nici un fel de satisfacţie, ci, dimpotrivă, mă întristează şi mai tare! Gândiţi-vă, vă rog, că Legea salarizării 
s-a implementat doar parţial! Nu vreau să mă gândesc la anomaliile pe care va trebui să le înfruntăm începând de anul 
viitor, când, cel puţin pe hârtie, salariile ar trebui majorate şi pentru profesori, medici, militari, poliţişti sau alte 
categorii de funcţionari publici. Să sperăm că Liviu Dragnea nu va fi la fel de cinic şi anul viitor şi le va arăta 
bugetarilor obrazul pentru că au sperat la salarii mai bune. 

Stimaţi colegi. Nu ştiu dacă aţi observat, însă, în peisajul public românesc a reapărut, la fel de vocală şi la fel 
de agresivă, doamna Lia Olguţa Vasilescu, care nu se dezmite şi continuă să vândă iluzii, de această dată, 
pensionarilor români. Uite legea pensiilor, nu mai este legea pensiilor, uite recalcularea, nu mai este recalculare. 
Doamna Vasilescu joacă un ping pong jalnic pe seama speranţelor pensionarilor, care au crezut că din anul 2018, 
veniturile lor vor acoperi măcar reţeta de medicamente şi facturile locuinţei. 

În aceeaşi logică strâmbă, care a caracterizat şi Legea salarizării, doamna Vasilescu ne minte pe toţi că a 
făcut deja legea pensiilor şi că aşteaptă de la Ministerul Finanţelor Publice să calculeze impactul bugetar. Doamna 
Vasilescu ne consideră pe toţi ori naivi ori de-a dreptul proşti! Păi cum vine, doamnă ministru, acest lucru? Întâi faci 
legea şi apoi vezi dacă ai bani? Nu era cinstit, faţă de toţi pensionarii şi angajaţii, întâi să vezi câţi bani sunt în sacul 
public, câţi merg către pensii, câţi pot merge către salarii, câţi ar trebui să meargă în şcoli şi spitale şi abia apoi să vă 
apucaţi de ceea ce voi numiţi reforme, însă toată lumea le percepe ca dezastre?  

Stimaţi colegi. Personal, nici nu cred că doamna Vasilescu a elaborat vreo lege a pensiilor. Am mai auzit 
poveşti din această categorie şi de la alţi miniştri PSD care se lăudau că au făcut reforme, că le au la sertar şi că 
mâine le scot şi le pot implementa. Dacă doamna Vasilescu avea această lege a pensiilor, nu-i era ruşine cu ea, ci se 
mândrea şi o supunea dezbaterii publice! Oamenii puteau să o citească şi să vadă dacă este o lege bună sau o altă 
vânzare de iluzii! Din păcate, observăm că doamna Vasilescu nu a enunţat nici măcar principiile legii, ci aşteaptă 
impactul ... bugetar. Păi, nu-i greu să vedem impactul bugetar, doamna Vasilescu! Tocmai v-aţi întors de la 
Bruxelles, unde, dacă aţi fi vrut, aţi fi aflat că România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de 
4,1% din PIB, iar pentru anul viitor se prefigurează dezastrul bugetar. Fiţi măcar o dată onestă şi spuneţi-le oamenilor 
adevărul, cereţi-le scuze că i-aţi minţit şi că prosperitatea e departe, tot mai departe cu PSD şi ALDE la guvernare. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 
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Românii din Catalonia nu trebuie să sufere  
în urma instabilității politice din regiune 

 
La sfârșitul săptămânii trecute, parlamentul regional al Cataloniei a votat în disprețul legii ca această regiune 

să devină independența față de Spania. Referendumul de la 1 octombrie pe care s-a bazat această decizie politică a 
fost ilegal și nereprezentativ. Ilegal, pentru că a fost organizat în pofida deciziei Curții Constituționale spaniole din 7 
septembrie 2017. Nereprezentativ, pentru că numai 40% din cetățenii cu drept de vot din Catalonia au votat „da”, iar 
prezența totală a fost de numai 43%. Această cifră nu a fost viciată semnificativ de intervenția guvernului de la 
Madrid, dat fiind că sondajele de opinie din preajma datei de 1 octombrie arătau că în Catalonia sprijinul pentru 
independență era de numai 41,1%, în timp ce 49,4% din cetățeni se pronunțau pentru rămânerea în cadrul statului 
spaniol.   

Autoritățile regionale catalane și-au depășit clar mandatul și au ieșit din limita statului de drept. Miza 
independenței este o pistă falsă pentru cei 7,5 milioane de locuitori. Ieșirea din cadrul statului spaniol ar produce o 
destabilizare majoră a economiei locale. Părăsirea Spaniei ar antrena după sine și părăsirea automată a Uniunii 
Europene, fără a beneficia măcar de o perioadă de negocieri, precum Marea Britanie. Riscul ar fi cu atât mai mare 
pentru Catalonia, cu cât, ca stat nou creat, nu ar fi nici membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Exporturile 
catalane, care în prezent reprezintă aproape un sfert din exporturile totale ale Spaniei, ar fi afectate foarte serios, 
precum și investițiile străine directe, punând sub semnul întrebării prosperitatea regiunii pentru cel puțin o generație. 
Și mai îngrijorător ar fi statutul cetățenilor europeni rezidenți în Catalonia, printre care se numără și concetățenii 
noștri: în 2016, conform statisticilor oficiale, 130.707 de români aveau permis de reședință în Catalonia.  

Decizia autorităților române de a sprijini suveranitatea și integritatea teritorială a Spaniei este, fără îndoială, 
cea corectă. Însă, în contextul în care tensiunile cresc în Catalonia, și în special la Barcelona, trebuie să fim pregătiți 
pentru a le acorda cetățenilor români de acolo tot sprijinul de care au nevoie. Fac apel la Ministerul Afacerilor 
Externe să pună în gardă tot personalul Consulatului General al României de la Barcelona pentru a putea face față 
tuturor cererilor venite din partea conaționalilor noștri.   

 
Deputat 

Mihai Culeafă 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată doamnei Andreea Păstîrnac, ministrul pentru Românii de Pretutindeni 
 

Asistenţă pentru românii rezidenţi în Catalunia 
 

Stimată doamnă ministru, 
Conform Federației Asociațiilor de Români din Europa, tensiunile politice şi măsurile fără precedent care au 

fost adoptate în ultimele zile în regiunea spaniolă Catalunia au determinat un exod al companiilor şi al capitalului din 
zona Barcelonei, fiind preconizată o explozie a ratei şomajului, în special în industriiile hoteliere şi construcţii. 

Întrucât mai mult de 15% din cei peste un milion de cetăţeni români rezidenţi oficial în Spania locuiesc şi 
muncesc în zona Cataluniei, este evident că această comunitate va fi printre primele afectate de războiul economic pe 
care Guvernul de la Madrid l-a declarat provinciei secesioniste. 

Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi ce măsuri veţi întreprinde pentru asigurarea asistenţei de 
specialitate cetăţenilor români rezidenţi în Catalunia care se vor afla în căutarea unui loc de muncă? 

De asemenea, vă rog Doamnă ministru, să precizaţi dacă, în acest context, aveţi în vedere suplimentarea 
pentru anul 2018 a bugetelor necesare finanţării programelor de repatriere prin antreprenoriat? 

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată domnului Liviu Marian Pop, ministrul Educației Naționale 

Dreptul de rezervare reglementat de Legea nr.1/2011 

Domnule ministru, 
În conformitate cu dispozițiile art. 255 din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale (“Legea nr. 1/2011”), 

legiuitorul a prevăzut dreptul cadrelor didactice titulare/personalului didactic titular, care au încheiate contracte pe 
perioadă nedeterminată, de a rezerva postul didactic sau catedra pe perioada în care îndeplinesc anumite funcții alese 
ori numite, sau pe care le ocupă prin detașare, în condițiile expres și limitativ prevăzute în cuprinsul textului actului 
normativ. 

Cu toate acestea, Legea nr. 1/2011 nu conține și o reglementare expresă cu privire la dreptul de rezervare a 
funcțiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum nici posibilitatea aplicării, prin similitudine, a 
dispozițiilor art. 255 în aceste cazuri. 

În consecință, vă rog să îmi comunicați, domnule Ministru: 
1. Dacă, din pespectiva Ministerului Educației Naționale, funcțiile de conducere, de  

îndrumare şi de control pot face obiectul rezervării, în mod similar precum postul didactic sau catedra?  
2. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să îmi indicați expres actul normativ care  

reglementează această posibilitate (lege, hotărâre sau ordonanță de Guvern, ordin de ministru, etc.), precum și să îmi 
detaliați procedura prin care se poate exercita acest drept de rezervare de către cei care dețin funcții de conducere, de 
îndrumare şi de control în sensul art. 256 din Legea nr. 1/2011.  

3. Cunoașteți dacă la nivelul ministerului pe care îl coordonați au fost cazuri în care s-a  
aprobat/dispus rezervări ale unor funcții de conducere, de îndrumare şi de control, aplicându-se prin analogie 
dispozițiile art. 255 din Legea nr. 1/2011?  

4. Cunoașteți dacă la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene și al Inspectoratului Şcolar  
al Municipiului Bucureşti s-a aprobat/dispus rezervări ale unor funcții de conducere, de îndrumare şi de control, 
aplicându-se prin analogie dispozițiile art. 255 din Legea nr. 1/2011? 

5. Luând în considerare atribuțiile Ministerului Educației Naționale în legătură cu coordonarea  
şi controlul sistemulului naţional de învăţământ, precum și ținând cont de faptul că Inspectoratele Școlare Județene și 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale ministerului pe care îl 
coordonați, vă rog să îmi comunicați dacă ați verificat modalitatea prin care acestea au aplicat prevederile art. 255 din 
Legea nr. 1/2011. 

6. În caz afirmativ, vă rog să îmi comunicați cazurile în care ați sesizat încălcări ale  
dispozițiilor art. 255 din Legea nr. 1/2011 precum și măsurile pe care le-ați dispus pentru remedierea acestora. 

Vă rog să îmi comunicați răspuns scris. 
Deputat 

Valeria Schelean-Șomfelean 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mirela Călugăreanu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
 

Valorificarea bunurilor confiscate 
 

Stimată doamnă preşedinte, 
Una dintre activităţile pe care Ministerul Finantelor Publice le realizează prin organele sale teritoriale o 

reprezintă şi valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Aria de 
competenţă a Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea vizează şi legalitatea traficului de mărfuri prin 
punctele de trecere a frontierei din partea de Nord-Vest a ţării, iar conform comunicatelor date publicităţii de către 
această instituiţie volumul bunurilor confiscate este considerabil. 

Cu toate acestea, publicitatea asupra modului şi metodei de valorificare a acestor mărfuri este practic 
inexistentă, deşi O.G. nr. 14/2007 şi Normele sale metodologice, aprobate prin H.G. nr. 731/2007, reglementează 
modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 

Mai mult, oferta sortimentală săracă a magazinului propriu al organului de valorificare contrastează flagrant 
cu informaţiile diseminate de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea. 
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În aceste condiţii, vă rog, doamnă preşedinte, să precizaţi valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului comercializate efectiv pe parcursul acestui an prin magazinul propriu al 
organului de valorificare care funcţionează la sediul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor. 

De asemenea, vă rog să menţionaţi valoarea, natura şi beneficiarii bunurilor confiscate de către Direcţia 
Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea atribuite în acest an cu titlu gratuit. 

 Nu în ultimul rând, vă rog să prezentaţi valoarea şi natura bunurilor confiscate de către Direcţia Regională 
Antifraudă Fiscală 6 Oradea care au fost distruse în acest an, precum şi valoarea şi natura bunurilor confiscate de 
către inspectorii aceleiaşi instituţii care au fost restituite în cursul anului 2017. 

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 
 

 Interpelare 
 
                                          
 
Adresată: domnului Liviu Marian Pop, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Viorica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Lipsa mediatorilor şcolari 

 
Stimate domnule ministru,  
Diversitatea este cuvântul de ordine la nivel european şi în România se pune un mare accent pe integrarea 

copiilor romi. Ministerul pe care îl conduceţi are o strategie pe termen lung în acest sens. Conform acestei strategii, 
pentru intervalul 2015-2020 se are în vedere încadrarea de mediatori şcolari în toate cele 1.680 de unităţi de 
învăţământ din România în care numărul de copii şi elevi romi este de minimum 15% şi va dezvolta programe de tip 
"Şcoală după şcoală" în comunităţile rome. Obiectivul este ambițios și demn de toată lauda numai că s-a omis un 
element esenţial: componenta umană. Cei care mijlocesc dialogul între comunităţile rome şi societatea civilă, 
unităţile de învăţământ şi Administraţia publică, sunt mediatorii şcolari.  

Mediatorii şcolari intră primii în contact cu beneficiarii programelor şi cei care cunosc în profunzime 
problemele cu care aceştia se confruntă. Mai mult, în majoritatea cazurilor, fac parte chiar din comunitatea 
respectivă. Mediatorii şcolari, ocupaţie care este deja clasificată drept meserie, au apărut în România în urmă cu peste 
20 de ani ca un concept adus de partenerii străini în cadrul unor proiecte de şcolarizare, respectiv alfabetizare şi 
recuperare şcolară. Iniţial aceşti mediatori au fost selectaţi din cadrul comunităţii, dar odată cu apariţia meseriei în 
Nomenclatorul meseriilor, pentru a ocupa această pozişie au fost impuse nişte criterii stricte. În timp, tot mai puţini 
reprezentanţi ai comunităţilor rome au îndeplinit aceste condiţii, respectiv să fi proovat examenul de Bacalaureat, 
astfel că s-a ajuns la o situaţie critică.  În unele dintre comunităţi nu există persoane care să se califice pentru a ocupa 
aceste posturi, iar din exterior nu poate fi adus nimeni deoarece nu este acceptat.  

Având în vedere cele prezentate, vă rog domnule ministru să îmi răspundeţi punctual la următoarele întrebări:  
1. Care este numărul mediatorilor şcolari la nivel naţional şi implicit la nivelul Judeţului Maramureş? 
2. Ce soluţii aveţi în vedere pentru a remedia criza de astfel de mediatori, având în vedere că sunt cei care 

pot contribui major la scăderea ratei abandonului şcolar în comunităţile rome care sunt şi vulnerabile. 
Menţionez că doresc răspuns scris. 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Declarație politică 

 
 

Stimate domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați 
În calitate de deputat ales în circumscripția electoral nr. 32 Satu-Mare m-am angajat să apăr drepturile și 

interesele comunității maghiare și tuturor cetățenilor pe care îi reprezint- maghiari și români- care trăiesc într-o 
regiune importantă din punct de vedere geo-strategic.  

Trăim într-o țară ai cărei conducători, la cel mai înalt nivel, afirmă că România este un model de democrație 
și de respectare a drepturilor cetățenilor săi. Desigur, este mult de discutat pe această temă, însă acum mă voi rezuma 
la un singur punct, care vizează un drept al cetățenilor. Fiind un subiect despre care am vorbit în repetate rânduri, 
pentru o mai bună înțelegere, vă rog să-mi permiteți un scurt rezumat. M-am adresat de două ori Ministerului 
Afacerilor Interne în legătură cu problema punctelor de trecere de frontieră din județul Satu-Mare, care sunt 
insuficiente, având în vedere faptul că fluxul transportului de persoane și de marfă este foarte intens. În urma 
demersurilor noastre, apoi întâlnirilor la nivel de miniștri de externe din România și Ungaria, s-a stabilit că, dintre 
cele zece puncte de trecere cu  caracter temporar, de-a lungul frontierei româno-ungare, două vor rămâne 
permanente. Având în vedere că trecerile de frontieră Petea-Csengersima şi Urziceni-Vállaj sunt singurele treceri de 
frontieră permanente din judeţ şi că fluxul de persoane şi marfă este unul foarte intens, am salutat deschiderea celor 
trei noi puncte de trecere a frontierei temporare , cu scop experimental, in luna februarie la Bercu-Garbolc, Peleș-
Zajta şi Horea-Ömböly. Conform studiului de impact aceste trei noi treceri de frontieră deservesc în totalitate peste 
40 000 persoane, reduc distanţa de călătorie cu 120 km şi integrează în reţeaua internaţională 17 localităţi izolate 
până acum. Datele arată, că deschiderea permanentă a cel puţin uneia dintre cele trei treceri temporare, ar duce la 
degrevarea punctelor Urzicei, de mai ales Petea — care deserveşte nu numai judeţul nostru, dar toate judeţele din 
nordul ţării şi nu numai, plus pe cei care din Republica Moldova vor să ajungă în est; ar ajuta la fluidizarea traficului 
în zona localităţilor de frontieră şi nu în ultimul rând ar eficientiza măsurile de control în cazul intrării în zona 
Schengen. Însă conform cercetărilor noastre, cea mai bună  variantă permanentă ar fi punctul de trecere dintre Peleş 
şi Zajta, deoarece din Zajta există posibilitatea rutei  spre Fehérgyarmat sau spre Csengersima, pe DN 49 şi mai apoi 
pe autostrada M3. Pe aceste considerente, precum și ca o consecință a argumentelor expuse în mai multe intervenții 
pe această temă, am adresat câteva întrebări punctuale Ministerului Afacerilor Interne, însă răspunsurile au fost 
evazive. Mai exact, autoritățile în cauză au sugerat că rezolvarea problemei, din punct de vedere procedural, ar intra 
în responsabilitatea Ministerului de Externe, iar deschiderea unui punct de trecere în județul Satu-Mare ar presupune 
costuri suplimentare- cheltuieli de personal, de infrastructură și de comunicații, dotări speciale conform standardelor 
Schengen, care însă, vor fi eliminate în momentul aderării României la Spațiul Schengen.  

Desigur, cu toții dorim intrarea în acest spațiu de liberă trecere, dar întrebarea mea este- ce vom face până în 
acel moment? Vom continua să stăm ore întregi la coadă, noi cetățenii și transportatorii de mărfuri- ceea ce înseamnă 
timp consumat inutil dar și bani pierduți prin deteriorarea unor mărfuri, fluxul comercial periclitat și multe alte 
inconveniente.  

Țin să precizez, însă, că și la nivel european există o preocupare permanentă în ceea ce privește fluidizarea și 
siguranța traficului la frontiere. În acest sens, cele 26 de țări membre ale Spațiului Schengen au decis implementarea 
unui sistem informatic unitar pentru controlul intrărilor și ieșirilor. Măsura, adoptată la 25 octombrie de Parlamentul 
European, se aplică și României și Bulgariei, care un fac încă parte din Spațiul Schengen. Sistemul urmează să fie 
operaţional din 2020 şi va înregistra numele, numerele de paşaport, amprentele digitale şi fotografiile tuturor 
cetăţenilor din afară care se prezintă la frontierele Spaţiului Schengen, indiferent dacă sunt obligaţi sau nu să aibă 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  30 - 2017  
Săptămâna 30 octombrie – 3 noiembrie 2017  

 

 

54

vize. Astfel, se va putea controla mai eficient respectarea duratelor maxime de sejur în Uniunea Europeană pentru 
cetăţenii altor state, adică 90 de zile repartizate pe o perioadă totală de 180 de zile, eventuala expirare a vizelor şi 
interdicţiile de intrare. 

La informaţile stocate în noul registru vor avea acces poliţiile de frontieră, autorităţile care eliberează vize şi 
structura europeană de poliţie Europol. 

Consider că problema expusă trebuie reevaluată și rezolvată în cel mai scurt timp.  În acest scop, fac apel la 
rațiune. În acest demers primează interesul cetățenilor și nu apartenența etnică sau politică.   
Sper ca eforturile reunite ale partidelor îndreptate spre satisfacerea doleanțelor și nevoilor cetățenilor din zonele de 
frontieră și a celor care circulă frecvent pe aceste trasee, vor contribui la întărirea relațiilor atât cu țara vecină cât și cu 
cea de origine a milioanelor de cetățeni stabiliți dincolo de graniță. 
Și nu în ultimul rând va fi și o motivație în plus de participare a acestora la viața economică și socială a României! 

Vă mulțumesc pentru atenție, 
Deputat 

Magyar Loránd-Bálint 
 

*** 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată: domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 
 

Lipsa imunoglobulinelor – un pericol pentru viaţa bolnavilor 
 

Vă supun atenției o problemă foarte gravă cu care se confruntă pacienții care suferă de diferite 
imunodeficiențe. Compania Naţională UNIFARM a notificat spitalele, încă din vara anului curent, că cei doi 
producători/deținători de APP (Autorizație de punere pe piață) pentru imonoglobulina umană normală s-au retras de 
pe piața farmaceutică din România. Acest fapt pune în pericol viața multor pacienți care au nevoie de tratament cu 
imunoglobulină umană, un produs esenţial, care salvează vieţi. În prezent, imunoglobulina umană normală este 
distribuită de Unifarm, singurul furnizor care aprovizionează spitalele din România, în baza Autorizației de Nevoi 
Speciale. Produsul este livrat într-o cantitate mult sub necesarul pieţei, cu mari discontinuităţi, astfel încât din trei 
pacienţi doar unul are acces la tratament sau la tratament parțial. 

Mai mult decât atât, deși spitalele au acorduri cadru încheiate pe produsul Intratec 50g/l (imunumoglobulină 
umană normală), încă din luna iunie a anului curent comenzile spitalelor sunt onorate doar parțial sau deloc. În luna 
octombrie 2017, Compania Naţională Unifarm SA a notificat spitalele asupra disponibilității unui alt produs din 
gama imunoglobulină umană normală, sub denumirea comercială Pentaglobin, la preţuri aproape duble faţă de 
Intratec (Pentaglobin 2,5g – 771.49 lei fără TVA/flacon, faţă de Intratec 462.17 lei; Pentaglobin 5g – 1503.06 lei fără 
TVA/flacon, faţă de Intratec 894.40 lei), coordonatorii de programe fiind obligaţi să-şi recalculeze cantitatea în 
funcţie de bugetul disponibil. De asemenea, spitalele sunt informate că şi acest produs va fi livrat într-o cantitate sub 
necesarul pieţei şi că va fi asigurat, în ordinea primirii comenzilor, cu prioritate spitalelor cu care Unifarm are un 
contract valid. 

Întrebare: 
1. Vă rog să-mi precizați care sunt măsurile concrete pe care intenţionează să le întreprindă Ministerul 

Sănătăţii pentru ca pacienţii cu boli rare să aibă acces la tratamentul cu imunoglobuline şi să nu mai existe 
discontinuităţi legate de disponibilitatea produsului. 

2. Având în vedere că spitalele au acorduri cadru încheiate cu Compania Naţională Unifarm pentru produsul 
Intratec la preţuri mai mici, cum se va stabili prioritatea spitalelor cărora li se va livra produsul Pentaglobin şi care va 
fi modalitatea de achiziţie, având în vedere preţurile mult mai mari față de acordurile cadru? 

Solicit răspuns în scris, punctual pe fiecare întrebare, în termen de 15 zile, conform art. 170, Capitolul III din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Deputat 
Dr. Vass Levente 

*** 
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Adresată: domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor  

    Europene 
           domnului Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului 
 
 

Dezvoltarea turismului și absorbția fondurilor europene  
în cadrul financiar multianual 2014-2020 în domeniul turismului 

 
În data de 24.02.2016 am adresat o întrebare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

respectiv Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Autoritatea pentru Turism cu 
subiectul: Dezvoltarea turismului și absorbția fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020 în 
domeniul turismului. În această întrebare punctam faptul că este imperios necesară actualizarea anexelor Planului de 
amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice, deoarece datele disponibile pentru 
OUG 142/2008 se bazau pe realitățile anilor 2006/2007, nefiind posibil ca noile proiecte ce vor fi depuse să fie 
evaluate și punctate după o analiză mai veche de peste un deceniu.  

Ordonanța de urgență a guvernului nr.142/2008, aprobată prin Legea nr. 190/2009, la art.10 prevede faptul 
că: anexele la prezenta Ordonanță de urgență se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura 
identificării de noi resurse turistice, precum şi a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau 
tehnice. Declararea şi delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare. 

Totodată, Ordonanța de urgență 142/2008 în prezent în vigoare prevede că, pentru actualizarea Anexelor, se 
impune elaborarea metodologiei pentru analiza potențialului turistic al teritoriului, care se aprobă prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării regionale și al administrației publice și al ministerului turismului.  

Din răspunsul primit din partea Ministerului Economiei, Autoritatea Națională pentru Turism, din data de 
14.03.2017, sunt informat că „procedura de consultare interinstituționala privind proiectul de ordin comun se 
apropie de final. Imediat după ce ultimele observații punctuale vor fi preluate, proiectul de ordin comun va intra pe 
circuitul de avizare în regim de urgență.” 

Totodată, din răspunsul MDRAP primit în data de 30.03.2016 reiese că „proiectul de ordin comun privind 
aprobarea Metodologiei pentru analiza potențialului turistic al teritoriului a fost transmis spre consultare 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. În prezent, proiectul de ordin comun privind 
aprobarea Metodologiei pentru analiza potențialului turistic al teritoriului se află pe circuitul de aprobare. După 
aprobarea Metodologiei vom informa, în cel mai scurt timp, unitățile administrativ-teritoriale despre posibilitatea 
reevaluării potențialului turistic al teritoriului, în vederea reactualizării periodice a anexelor OUG 142/2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea VIII – zone cu resurse turistice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 190/2009.” 

Întrebări:  
S-a aprobat proiectul de ordin comun pentru aprobarea Metodologiei sus-menționate? 
Care este stadiul consultărilor între cele două instituții responsabile pentru elaborarea acestui act?  
Când vor fi reactualizate anexele din OUG 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului 

Național – Secțiunea VIII – zone cu resurse turistice, aprobat cu modificări prin Legea nr. 190/2009? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Szabo Ödön 

 
*** 
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Adresată: domnului George Băeșu, președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea  
      Proprietăților 

               
Solicitare stadiu Dosar nr. 7985 / 04.03.2003 

 
Am fost căutată în biroul meu parlamentar de către domnul Benke János, Preot Paroh de la Parohia 

Reformată Ceaușu de Câmpie pentru a solicita informații asupra stadiului în care se află soluționarea dosarului depus 
la  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.  

Dosarul aferent cererii de retrocedare este înregistrat cu nr. 7985 / 04.03.2003, depus de către Parohia 
Reformată Ceaușu de Câmpie, având ca obiect restituirea imobilelor situate în comuna Ceaușu de Câmpie, nr. 134, 
județul Mureș, înscrise inițial în Cartea Funciară nr. 102, nr. top 258, 254. 

Procedura de retrocedare a fost pornită prin depunerea dosarului pentru retrocedarea imobilelor în anul 2003 
însă, în anul 2008, a mai fost depusă o rectificare pentru corectarea cererii depuse în 2003 cu privire la clarificarea 
imobilului, de către Dr. Pap Géza reprezentând Eparhia Reformată din Ardeal cu sediul în Cluj-Napoca, Str. I.C. 
Brătianu nr. 51-53, Jud. Cluj și de către Darabont Iosif reprezentând Parohia Reformată Ceaușu de Câmpie. 

Întrebare:  
Având în vedere cele de mai sus, Vă rog să-mi comunicați o notă de informare cu privire la Dosarul sus 

menționat și să-mi comunicați în ce stadiu de soluționare se află aceasta?  
Anexez documentația primită de la domnul Benke János. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă, 

Deputat 
Csép Éva-Andrea 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 
 

 
 
 Declarație politică 

 
Setea de dreptate 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În mult frământata societate românească, constituită după Revoluţia din 1989, dar mai ales după ce 

magistraţii s-au bucurat de inamovibilitate, noi românii am constatat fără putinţă de tăgadă, că perioadele marcate de 
instabilitate economică, socială sau politică, reclamau stringent nevoia societăţii româneşti de dreptate şi adevăr! 

Chiar la un moment dat, parcă prin 2000, a fost constituită o alianţă politică, menită, sau al cărei scop 
declarat era tocmai dreptatea şi adevărul. Proiect politic eşuat din cauza fostului preşedinte, Traian Băsescu. 
Dreptatea, cea mult aşteptată de poporul român, se făcea din ce în ce mai nevăzută, iar adevărul s-a limitat numai la 
nivelul percepţiilor personale ale fiecărui individ, tocmai pentru că în sistemul justiţiei româneşti, au apărut fisuri 
grave. 

Aceste fisuri au generat în timp, disfuncţionalităţi majore ale sistemului juridic românesc, chiar dacă Uniunea 
Europeană veghea nu-i aşa... prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare (vestitul MCV...) la echilibru în interiorul 
sistemului. Guvernele şi formaţiunile politice aflate la putere şi-au propus de fiecare dată un pachet de legi ale 
justiţiei care să intre în dezbatere publică şi apoi să fie adoptate. Totul, dar absolut totul, a rămas la nivel de intenţie. 

În zilele noastre, sub masca „luptei împotriva corupţiei la nivel înalt”, s-au conturat adevărate tabere în 
interiorul sistemului juridic, în funcţie de relaţiile interpersonale sau de interese. Legea răspunderii magistraţilor a 
rămas un deziderat neatins, iar CEDO ne-a aplicat de fiecare dată sancţiunile financiare corespunzătoare fiecărui caz 
de derapaj al magistraţilor. Dacă ar fi rămas numai aceste pierderi ale statului român, ar fi fost ceva, dar ne întrebăm 
cine va repara cursul vieţii românilor condamnaţi pe nedrept, arestaţi pe nedrept, cine va repara carierele profesionale 
sau viaţa de familie a celor în cauză?!... Eu sunt convins că nimeni!! 

De aceea, eforturile ministrului Tudorel Toader, reprezintă un bun început. Dar odată cu apariţia acestui 
pachet de legi supuse dezbaterii publice, am constatat declanşarea unei confruntări surde pentru putere în interiorul 
societăţii româneşti. Mă întreb de ce?!.. 

Am un răspuns foarte simplu: pentru că până acum, justiţia sau mai exact sistemul justiţiei, a fost folosit ca o 
excelentă armă politică. De aceea, încerc aici să-mi expun câteva puncte de vedere ale omului simplu de pe stradă, 
fără pregătire juridică, după cum urmează: 

1. Inspecţia Judiciară, ca instrument de control al actului juridic, este bine să fie entitate autonomă; 
2. Consiliul Superior al Magistraturii să numească procurorul şef al DIICOT şi DNA, la propunerea 

ministrului justiţiei; 
3. Procurorul General al României să fie numit de preşedintele României în urma unui proces electiv, sau la 

propunerea CSM; 
4. Preşedintele României nu trebuie să numească procurorii DNA sau DIICOT, pentru simplul motiv că este 

om politic. 
 Dacă nimic din acestea nu se materializează, atunci se conturează o soluţie minimală: DNA să treacă înapoi 
la Parchetul General. 

Vă mulţumesc, 
      Deputat 

     Constantin Avram 
 

*** 




