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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 

 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 29 – 31 mai 2018) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți,  29 mai 
 

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 29 mai, următoarele acte normative pentru care au fost 
întocmite rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond, după cum urmează: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Pl-x 340/2016) - lege ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 
2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (PL-x 48/2014) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 
558/2014) - lege ordinară ; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (Pl-x 323/2015) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.739 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar (PL-x 35/2017) - lege organică; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (Pl-x 
257/2015) - lege ordinară; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (Pl-x 
32/2015) - lege ordinară; 

8. Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în 
agricultură, pe baza bonurilor valorice (PL-x 48/2017) - lege ordinară; 

9. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Pl-x 722/2015) - lege 
organică ; 

10. Propunerea legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile (Pl-x 
199/2016) - lege ordinară; 

11. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
(PL-x 57/2017) - lege ordinară; 

12. Proiectul de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul 
preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui (PL-x 89/2017) - lege organică ; 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 
(Pl-x 280/2015) - lege ordinară; 

14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl-x 143/2016) - lege ordinară; 

15. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice (PL-x 266/2016) - lege ordinară; 

16. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri (PL-x 101/2017) - lege ordinară; 

17. Proiectul de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PL-x 
53/2017) - lege organică; 

18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 201/2016) - lege ordinară : 
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19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii (Pl-x 386/2016) - lege ordinară. 

 
Au fost retrimise comisiilor de specialitate un număr de trei proiecte de lege în vederea întocmirii de rapoarte 

suplimentare în termen de două săptămâni: 
1. Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia infrastructurii de transport 

(PL-x 575/2009) - lege organică; 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (Pl-x 852/2015) 

- lege ordinară; 
3. Proiectul de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici (PL-x 843/2015) - lege ordinară. 
În aceeași zi, Grupul parlamentar al PNL a depus în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă împotriva ministrului 

Finanțelor, intitulată “Harababura fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii tăi de pensie”. 
*** 

 
Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  30 mai 

 
Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final miercuri, 30 mai, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea 

componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 32 /2018) – 260 voturi pentru, 2 
abțineri; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de 
acţiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv şi mai inovator COM(2018)109 (PH CD 
33 /2018) – 267 voturi pentru; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi 
Consiliu privind Planul de acţiune vizând mobilitatea militară JOIN(2018) 5 (PH CD 34 /2018) – 267 voturi pentru, 1 
abținere; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014 - 2020 (PL-x 201/2018) - lege ordinară – 267 voturi pentru, 1 abținere; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 
547/2017) - lege ordinară – 269 voturi pentru; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 (PL-x 129/2018) - lege ordinară – 271 voturi 
pentru; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 228/2018) - lege organică – 171 voturi pentru, 96 împotrivă, 3 
abțineri; 

8. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Pl-x 722/2015) - lege organică – 
5 voturi pentru, 232 împotrivă, 35 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă. 

În aceeași zi au fost adoptate, tot prin vot final, un număr de 19 propuneri legislative și proiecte de lege (15 ordinare, 4 
organice) pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere. 
 

Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 582/2017) - lege organică și 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în 
cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996 (PL-x 326/2017) - lege organică au fost retrimise Comisiei juridice și Comisiei pentru industrii în 
vederea întocmirii de rapoarte suplimentare. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților, 
Sesiunea  februarie – iunie 2018* 

 
(Situaţia cuprinde datele la 31 mai 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1109 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2017 762 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 347 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 138

187 

– votate  185 

             din care: - înaintate la Senat      35 

                            - în procedura de promulgare 56 

                            - promulgate* 62 

                            - respinse definitiv 32 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 947 

a) pe ordinea de zi 329 

b) la comisii  591 

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

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

9 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13 

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

 
 

   Cele 185 iniţiative legislative votate privesc: 
                           78 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
      40  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         29  proiecte de legi  
                        107 propuneri legislative 
         

    * În anul 2018 au fost promulgate 119 de legi, 57 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 62 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 
 
 

Şedinţele din zilele de marţi, 29 şi miercuri, 30 mai 2018 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

347 

        din care: - în dezbatere 

 

343 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          22  

24 

   - votate 24 
 

                           - la Senat 
 

2 

                           - la promulgare 
 

3 

                           - respinse definitive 
 

19 

 
 
 
       ▪ Cele  24 de iniţiative legislative votate privesc: 
                     3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                                  2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                 1  proiect de lege  
                   21 propuneri legislative 
rivesc: 
 
 
 
     
rivesc: 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  29 – 31 mai 2018 

 
 

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

1.  PL-x 129/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006  
 

2.  PL-x 201/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 
 

3.  PL-x 547/2017 - Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor  
 
 
 

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

1. Pl-x 29/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
Se comunică respingerea 
 

2. Pl-x 228/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al 
art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 
 
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 

1. Pl-x 340/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

2. PL-x 48/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi 
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ  
 

3. PL-x 558/2014 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  
 

4. Pl-x 323/2015 - Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind 
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ  
 

5. PL-x 35/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.739 din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar  
 

6. Pl-x 257/2015 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului  
 

7. Pl-x 32/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000  
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8. PL-x 48/2017 - Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice 
 

9. Pl-x 722/2015 - Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar  
 

10. Pl-x 199/2016 - Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene 
nerambursabile  
 

11. PL-x 57/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele 
extrajudiciare de timbru  
 

12. PL-x 89/2017 - Proiect de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educaţie 
sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui  
 

13. Pl-x 280/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor 
naturale nr.123/2012  
 

14. Pl-x 143/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  
 

15. PL-x 266/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice  
 

16. PL-x 101/2017 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri  
 

17. PL-x 53/2017 - Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici  
 

18. Pl-x 201/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule  
 

19. Pl-x 386/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 
(situaţie la data de 04 iunie 2018) 

 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 75 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de 

legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
4 
 

4 

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

 
0 
0 
0 

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

1 
0 
2 
1 

Camera 
Deputaţilor:  

57 0 

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

 
16 
32 

0 

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

0 
0 
6 
3 

Procedură 
comună: 
 

  14 

Total: 61 4  
4
8 
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 75 4 75 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2018 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0044  iiuunniiee    22001188))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

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

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

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

Raport depus 
pe 06.03.2018 
(66/R/2018) 

2 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 22.03.2018 
(106/R/2018) 

3 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(170/R/2018) 

4 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(171/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(172/R/2018) 

6 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
 

Raport depus 
pe 19.04.2018 
(587/Rs/2018) 

7 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(201/R/2018) 

8 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(61/Rs/2018) 

9 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 26.04.2018 
(206/R/2018) 
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10 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 
 

Raport depus 
pe 03.05.2018 
(208/R/2018) 

11 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

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

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

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

Raport depus 
pe 14.05.2018 
(233/R/2018) 

12 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(238/R/2018) 

13 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(239/R/2018) 
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14 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD -  OZ Plen 
IND  
 

Raport depus 
pe 17.05.2018 
(255/R/2018) 

15 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  OZ Plen 
JUR și EGAL 
  
 
 

Raport depus 
pe 22.05.2018 
(259/R/2018) 

16 

PLx 
209/2016 

 
L 

42/2016 

Propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes national, judeţean şi local. (poz. I-b-50) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea operaţiunilor de restituire de către 
expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a 
modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie şi, 
implicit, a renunţării la unele imobile expropriate. 

S -  Adoptat pe 
11.04.2018 
CD -  OZ Plen 
ADMIN și JUR  
  
 

Raport depus 
pe 24.05.2018 
(275/R/2018) 

17 

PLx 
236/2018 

 
L 

506/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
18.04.2018 
CD - ECON  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
15.05.2018 

18 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 
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19 

PLx  
350/2017 

 
L 

180/2017 
 

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

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

20 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 

21 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
19.04.2018 

22 

PLx  
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

TDR: 
12.11.2015 

23 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

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

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

TDR: 
09.11.2017 
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crt 
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24 

Plx 
588/2017 

 
L 

542/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
06.02.2018 
 

25 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

26 

Plx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

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

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

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

 
TDR: 
22.03.2018 
 

27 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

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

 

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

 
TDR: 
17.05.2018 
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28 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

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

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

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

 
TDR: 
12.06.2018 
 

29 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

 
30 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
07.12.2017 
 

31 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

32 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

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

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

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

 

33 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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

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

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

TDR: 
10.12.2015 

34 

PLx 
334/2018 

 
L 

189/2018 

Proiect de lege privind limitarea emisiilor în aer a 
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de 
ardere. (poz. I-a-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  MED  
pt. raport 

TDR: 
07.06.2018 

35 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
19.12.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
20.02.2018 

36 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.03.2018 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 



 

Nr. 
crt 

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

37 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
05.04.2018 

38 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
28.03.2018 
CD -  MUN și 
EGAL 
 pt. raport comun
 

 
TDR: 
25.04.2018 

39 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

40 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

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

TDR: 
10.02.2012 

 

41 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

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

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 



 

Nr. 
crt 

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

42 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

43 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală, precum şi pentru completarea Legii 
nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal. (poz. I-a-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
11.09.2014 

44 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

45 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

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

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

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 



 

Nr. 
crt 

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

46 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

47 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 

CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
05.06.2018 

48 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

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

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

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

TDR: 
14.12.2017 

  
                                      
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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

Nr. 
crt 

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

1 B 
130/2018 

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

 
S  -  
CD -   

 

2 B 
171/2018 

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

 
S  -  
CD -   

 

3 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -  ÎNV 
Pt. raport 
 
 

TDR: 
23.05.2018 

4 

PLx 
86/2018 

 
L 

1/2018 

Legea manualului şcolar. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Regimul manualului școlar de bază în învățământul 
preuniversitar. 

CD -  Adoptată 
pe 28.03.2018 
S  -  Adoptată pe 
22.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
31.05.2018 

5 L 
142/2018 

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

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
09.05.2018 



 

Nr. 
crt 

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

6 L 
244/2018 

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

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
07.06.2018 

7 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 25.04.2018 
S -  Adoptată pe 
22.05.2018 

La SG din data 
de 29.05.2018 

8 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
11.04.2018 

CD - Adoptată pe 
23.05.2018 
 

La SG din data 
de 29.05.2018 

9 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind personalul navigant. 
(poz. I-b-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2015/1794 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 6 
octombrie 2015 de modificare a Directivelor 
2008/94/CE, 2009/3 8/CE şi 2002/14/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a 
Directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, 
în ceea ce priveşte navigatorii, urmărind eliminarea 
unor prevederi din legislaţia internă care exclud 
anumite categorii de navigatori din domeniul lor 
aplicare, termenul final de transpunere fiind 10 
octombrie 2017. 

S  - Adoptat pe 
20.11.2017 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
  
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 



 

Nr. 
crt 

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

10 

Plx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
29.05.2018 

11 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

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

Crearea cadrului legal privind piețele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 

12 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

La promulgare 
din data de 
24.05.2018 

13 

Plx 
36/2018 

 
L 

500/2017 
 

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

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

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 09.05.2018 
 

La promulgare 
din data de 
19.05.2018 



 

Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 
 

Legea nr. 
109/2018 

15 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare în domeniul sănătăţii.  
(poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului 
legal în vederea asigurării, pentru personalul încadrat 
în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca 
asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 
pentru semestrul II al anului 2017, a influenţelor 
financiare determinate de creşterile salariale, din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, de la o poziţie distinctă. 

S - Adoptată pe 
17.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
113/2018 

16 

PLx 
434/2017 

 
L 

237/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
31.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
115/2018 

17 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

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

 

CD -  Adoptată 
pe 28.03.2018 
S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

Legea nr. 
119/2018 

 
  
  



 

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 
 



 

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

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

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 



 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  31 mai 2018 ) 

 

I.  În perioada   29  –  31 mai 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 25 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus 10 avize. 
Cele 25 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

15 
10   

 
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:                     

6 
0  

27 
0  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 524 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 59 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  32  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2018.  
                                                                                                                                                                                  

II. De la începutul actualei legislature 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1140  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 302 

 rapoarte suplimentare 115 27 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 17             

TOTAL     818 322 

 
 

 



                  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  29 - 31 mai 2018 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii
Observaţii 

1 

Plx271/10 
 
 

PLx305/10 

Propunere legislativă "Legea holdingului". 
 
 
Proiect de Lege privind holdingurile. 
-raport comun cu comisia ptr. industrii 

6 parlam, 
respinsă de 

Senat. 
2 parlam PSD, 

adoptat de 
Senat 

23.05.18 Raport de respingere 
(363/RS din 31.05.2018) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx265/17 

Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea 
contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor 
nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei. 

34 parlam 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

23.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(289/R din 31.05.2018) 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii
Observaţii 

1 PLx326/17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de 
încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.  
-raport comun cu comisia juridică

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
30.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(242/RS din 30.05.2018) 

2 Plx582/17 

Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. -raport comun cu comisia juridică 

112 parlam. 30.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(211/RS1 din 30.05.2018) 



3 PLx208/18 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale. -raport comun cu comisia juridică 

41 parlam, 
adoptat de 

Senat 
08.05.18 

Raport de respingere 
(292/R din 31.05.2018) 

4 

Plx271/10 
 
 

PLx305/10 

Propunere legislativă "Legea holdingului". 
 
 
Proiect de Lege privind holdingurile. 
-raport comun cu comisia economică 

6 parlam, 
respinsă de 

Senat. 
2 parlam 

PSD, adoptat 
de Senat 

23.05.18 Raport de respingere 
(363/RS din 31.05.2018) 

5 PLx94/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.  
-raport comun cu comisia juridică 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
17.04.18 

Raport de adoptare 
(290/R din 31.05.2018) 

6 Plx151/18 
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din 
Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016.  
-raport comun cu comisia juridică 

21 parlam 
PSD, adoptat 

de Senat 
11.04.18 

Raport de respingere 
(291/R din 31.05.2018) 

7 Plx203/16 
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 
privind circulaţia pe drumurile publice.  
-raport comun cu comisia juridică și comisia ptr. transporturi 

11 deputați, 
respinsă de 

Senat  
06.03.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(295/R din 31.05.2018) 

8 PLx244/18 
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
-raport comun cu comisia ptr. administrație publică 

39 parlam, 
adoptat de 

Senat 
15.05.18 

Raport de adoptare 
(302/R din 31.05.2018) 

 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx203/16 
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
-raport comun cu comisia juridică și comisia ptr. industrii 

11 
deputați, 
respinsă 
de Senat  

04.04.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(295/R din 31.05.2018) 

 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx264/18 
Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din 
Legea cooperaţiei agricole nr.566 din 2004. 

23 parlam, 
respinsă 
de Senat 

23.05.18 
Raport de respingere 

(293/R din 31.05.2018) 

2 Plx256/18 

Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură. 

2 deputați 
PNL, 

respinsă 
de Senat 

23.05.18 
Raport de respingere 

(294/R din 31.05.2018) 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx228/18 
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a 
literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. -raport comun cu comisia juridică 

107 
parlam. 

29.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(284/R din 29.05.2018) 

2 Plx222/18 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. -raport comun cu comisia juridică 

39 parlam, 
respinsă 
de Senat 

15.05.18 
Raport de respingere 

(299/R din 31.05.2018) 

3 Plx198/18 

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

39 parlam, 
respinsă 
de Senat 

29.05.18 
Raport de respingere 

(300/R din 31.05.2018) 

4 PLx270/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. 
-raport comun cu comisia ptr. cultură

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
15.05.18 

Raport de adoptare 
(301/R din 31.05.2018) 

5 PLx244/18 
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
-raport comun cu comisia ptr. industrii

39 parlam, 
adoptat de 

Senat 
15.05.18 

Raport de adoptare 
(302/R din 31.05.2018) 

 



VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx294/18 
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 
privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti. 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
30.05.18 

Raport de adoptare 
(287/R din 30.05.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx89/18 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002. 

55 parlam.
08.05.18 
15.05.18 
23.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(282/R din 29.05.2018) 

2 PLx187/18 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare 

40 parlam. 23.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(283/R din 29.05.2018) 

3 PLx270/18 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. 
-raport comun cu comisia ptr. administrație publică 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
23.05.18 

Raport de adoptare 
(301/R din 31.05.2018) 

 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx553/17 
PLx469/17 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
 

32 parlam, 
adoptat de 

Senat 
23.04.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(281/R din 29.05.2018) 



2 Plx228/18 
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a 
literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. -raport comun cu comisia ptr. administrație publică 

107 
parlam. 

29.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(284/R din 29.05.2018) 

3 PLx326/17 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 
dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996.  
-raport comun cu comisia ptr. industrii

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
30.05.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(242/RS din 30.05.2018) 

4 Plx582/17 

Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 
aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
-raport comun cu comisia ptr. industrii 

112 
parlam. 

30.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(211/RS1 din 30.05.2018) 

5 PLx93/17 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.  
-raport comun cu comisia ptr. egalitate 

1 deputat 
PNL, 

adoptat de 
Senat 

15.05.18 
Raport de respingere 

(285/R din 30.05.2018) 

6 PLx208/18 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale. -raport comun cu comisia ptr. industrii 

41 parlam, 
adoptat de 

Senat 
22.05.18 

Raport de respingere 
(292/R din 31.05.2018) 

7 PLx94/18 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii.  
-raport comun cu comisia ptr. industrii 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
22.05.18 

Raport de adoptare 
(290/R din 31.05.2018) 

8 Plx151/18 
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea 
privind achiziţiile publice nr.98/2016.  
-raport comun cu comisia ptr. industrii 

21 parlam 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

22.05.18 
Raport de respingere 

(291/R din 31.05.2018) 

9 Plx203/16 
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
-raport comun cu comisia ptr. industrii și comisia ptr. transporturi 

11 deputați, 
respinsă de 

Senat  
06.03.18 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(295/R din 31.05.2018) 

10 PLx7/07 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului 
Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 

Guvern 26.02.07 
Raport de adoptare 

(296/R din 31.05.2018) 

11 Plx186/18 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

3 deputați 29.05.18 
Raport de respingere 

(297/R din 31.05.2018) 



Naţionale de Integritate. 

12 PLx312/18 
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România 
şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 

Guvern 22.05.18 
Raport de adoptare 

(298/R din 31.05.2018) 

13 Plx222/18 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. -raport comun cu comisia ptr. administrație publică 

39 parlam, 
respinsă de 

Senat 
29.05.18 

Raport de respingere 
(299/R din 31.05.2018) 

14 Plx198/18 

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

39 parlam, 
respinsă de 

Senat 
29.05.18 

Raport de respingere 
(300/R din 31.05.2018) 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx46/18 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

24 parlam. 
PSD 

30.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(286/R din 30.05.2018) 

 
XI. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx287/18 
Proiect de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale 
membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România. 

1 deputat 
PSD, 

adoptat de 
Senat 

23.05.18 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(288/R din 30.05.2018) 

 
XII. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx93/17 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 
privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.  
-raport comun cu comisia juridică 

1 deputat 
PNL, 

adoptat de 
Senat 

15.05.18 
Raport de respingere 

(285/R din 30.05.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

Sibienii își apără pensiile- aproape 1000 de semnături în mai puțin de două zile! 
 

 Chemarea lansată de PNL Sibiu către sibieni de a reacționa împotriva naționalizării Pilonului II de pensii a strâns în 
mai puțin de două zile 960 de semnături. 
 Sibienii nu vor accepta nicidată ca vreun partid să-și bată joc de economiile lor, nu vor permite să le fie confiscat 
viitorul de către aceeași guvernare care își bate joc de prezent. Liberalii se vor afla în fiecare zi pe străzi și le vor explica 
oamenilor cum îi va afecta ceea ce PSD și ALDE pun la cale. Le vom spune cetățenilor ce soluții avem noi și îi vom ruga să ne 
susțină în lupta cu minciuna și hoția. 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

Gura FMI adevăr grăieşte… 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,  
 Chiar dacă ţara noastră nu are perfectat în prezent un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, instituţia 

financiară este interesată constant de evoluţiei economiei româneşti, efectuând periodic, prin experţii săi şi proprii 
reprezentanţi acreditaţi la Bucureşti, evaluări şi prognoze ale principalilor indicatori. Ultima astfel de analiză a avut loc în 
primăvara acestui an, concluziile fiind prezentate public, în cadrul unei conferinţe de presă, de către şeful misiunii Fondului 
Monetar Internaţional pentru România şi reprezentantul permanent al instituţiei în ţara noastră. Conform estimărilor formulate 
de experţii financiari ai Fondului, Produsul Intern Brut va scădea în 2018 faţa de anul trecut, cantonându-se la numai 5%, în 
condiţiile în care, conform prognozelor, investiţiile nu se vor înscrie pe un trend pozitiv. 

 Unul dintre punctele critice invocate vizează lentoarea investiţiilor structurale, fapt care pune politica monetară sub 
presiune, evoluţia alarmantă a indicelui Robor şi creşterea deficitelor fiind de rău augur pentru fluenţa creditării şi dezvoltarea 
predictibilă a economiei. Raportorii FMI au mai semnalat proporţia scăzută a veniturilor fiscale, în contradicţie flagrantă cu 
evoluţia pozitivă a PIB-ului în cursul anului precedent. 

 Din aceste considerente, în condiţiile în care îmbunătăţirea colectării şi reconsiderarea relaţiei dintre fisc şi 
contribuabili rămân la stadiul de simple deziderate, perspectivele de apreciere a politicilor financiare şi economice sunt încă 
incerte. Desigur, preocupările Executivului pentru reformarea sistemului de salarizare a bugetarilor şi a celui de pensii publice 
ar fi notabile, dacă nu s-ar baza exclusiv pe redirecţionarea discreţionară a creşterii PIB către aceste sectoare. 

 Temperarea ratei de creştere economică înregistrată anul trecut, datorată, în cea mai mare parte, aportului industriei, 
prin investitorii multinaţionali, va genera dezechilibre inclusiv pe piaţa muncii, chiar dacă şomajul rămâne încă la cote reduse, 
mascat de implementarea unor programe de tip Start Up Nation, care ameliorează scriptic oarecum gradul de ocupare. 

 În condiţiile în care, conform unui studiu Eurostat, diseminat recent, peste 20% dintre cetăţenii români apţi de muncă, 
având vârste cuprinse între 20 si 64 de ani, sunt în prezent rezidenţi în alte state din Uniunea Europeană, economia riscă să 
funcţioneze în acest an cu luminile de avarie pornite.  

 Semn că gura FMI adevăr grăieşte... 
 Vă mulţumesc!        Deputat  

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Guvernul PSD bifează vizite de lucru și ședințe foto, fără niciun rezultat 
 

Stimaţi colegi,  
Recent, premierul Viorica Dăncilă, împreună cu ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb. ministrul Apelor și 

Pădurilor, Ioan Deneș, și comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, au vizitat municipiul Bacău. Ca loc de 
ședință foto au ales un obiectiv început în urmă cu mai mulți ani de administrația locală PNL, care și astăzi este în stadiul de 
șantier. Iar grav este că obiectivul respectiv, Insula de Agrement din Bacău, este finanțat din fonduri europene, iar dacă acesta 
nu va fi finalizat la termen, municipalitatea riscă să dea banii înapoi. Vizita de lucru o putem rezuma în câteva cuvinte: au 
venit, au văzut, au promis și au plecat. 

O vizită similară a avut loc și în luna aprilie. Atunci, ministrul Sănătății, Sorina Pîntea a fost pe șantierul Spitalului 
Municipal, o altă investiție realizată în proporție de 80% până în 2016, dată de la care nu s-a mai bătut un cui. Pentru cine nu 
știe, Spitalul Municipal din Bacău este singurul spital din România construit de o administrație locală în ultimii 30 de ani. 
Aceleași concluzii: venit, văzut, promis, plecat.  

Stimați colegi,  
Moldova este în urma celorlalte regiuni. Ați văzut cu toții felul în care actualul Guvern i-a tratat  pe protestatarii veniți 

la București, nu pentru avantaje personale, ci pentru autostradă. „Moldova vrea autostradă”, au strigat aceștia, dar nimeni nu i-
a auzit. De la această tribună, ca deputat de Bacău, mă alătur nu doar celor care au venit la București, ci mă alătur celor peste 
3,6 milioane de locuitori ai Regiunii Nord – Est și spun, odată cu ei: Moldova are nevoie de investiții. Moldova are nevoie 
urgentă de fonduri pentru dezvoltare, indiferent că vorbim de finanțarea unor proiecte locale sau regionale. Doar cu vizite de 
lucru, cu ședințe foto și postări pe rețelele de socializare, nu se rezolvă nimic, iar la un posibil viitor protest, vă asigur, 
doamnelor și domnilor din PSD, că nimeni nu-i va mai putea opri pe cei din Moldova să ajungă la Palatul Victoria și să  ceară 
demisia actualului Guvern. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Ionel Palăr 

*** 
 

Prețuri tot mai mari, viața tot mai scumpă! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Guvernele domnului Dragnea chiar au făcut România o campioană în Europa. Atenție! România nu este nici 
campioană la numărul de kilometri de autostrăzi, nici la școli noi, cu toalete curate, băncuțe și manuale noi și nici la numărul 
de spitale moderne, poate chiar regionale. Nu! Nicidecum. La acest capitol nu suntem campioni, ci am ajuns să ne uităm cu 
invidie până și la vecinii noștri, bulgarii. 
 Domnii Dragnea și Tăriceanu au făcut din România o campioană a campioanelor la creșterea prețurilor și la viteza 
mare cu care scade nivelul de trai al populației. Au preluat guvernarea într-un moment în care prețurile aveau o stabilitate 
foarte mare și au dus prețurile la valori nemaiîntâlnite în ultimii 6-7 ani. Știu că specialiștii, precum și oficialii europeni sunt 
îngrijorați când văd că inflația a crescut cu 5,2%, în vreme ce pensiile nu s-au majorat, de la 1 ianuarie 2018, iar salariile nu au 
crescut decât cu 2-3%, chiar și cu 2-3 lei, pentru marea masă a angajaților.  

Eu nu o să mă opresc doar la cifra statistică de 5,2%, care este un indicator macroeconomic și ascunde multe alte 
aspecte și mai negative. I-aș întreba pe cei care conduc astăzi România dacă știu cât costa un litru de benzină atunci când au 
revenit la putere. Cu siguranță că nu știu, pentru că domniile lor au șoferi și mașini care sunt susținute de la bugetul de stat. Cu 
toate acestea, nu trebuie să uităm că, la 1 ianuarie 2017, prețul unui litru de benzină era 4,68 de lei, iar astăzi este de peste 6 
lei/l. Creșterea prețului este, așadar, de peste 28%, în mai puțin de un an și jumătate.  

Gurile rele  vor sări ca arse și vor spune că nu toată lumea are mașină și că benzina este un lux! Greșit! Prețul mai 
mare la carburanți a scumpit toate produsele pe care le cumpără un cetățean de la magazin! Carburantul mai scump face 
costurile mai mari pentru lucrările în agricultură. Motorina și benzina mai scumpă fac transportul mărfurilor și mai scump. 
Cine plătește, până la urmă, aceste creșteri? Evident că cel care decontează factura unei guvernări proaste este tot cetățeanul 
simplu, care a visat la o viață mai bună, la o putere de cumpărare mai mare, iar astăzi constată că are buzunarul gol. 
 Stimați colegi,  

Cei doi lideri care conduc România astăzi demonstrează tot mai clar să sunt capabili de un cinism greu de explicat. Vă 
mai aduceți aminte ce spunea domnul Tăriceanu despre prețul la benzină? Spunea că: ”Nu am văzut nicio scumpire la 
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carburant!” Despre faptul că ratele bancare au crescut cu sute de lei, din cauza incompetenței Guvernelor PSD-ALDE, 
Tăriceanu a dat o minimă dovadă de sinceritare și a exclamat că: "Nu am credite, slavă Domnului!" 
 Dragnea, Dăncilă, Vâlcov sau Tăriceanu au făcut numai rău acestei țări. Au eșuat să pună în practică o lege corectă a 
salarizării, i-au mințit pe pensionari că le vor face veniturile mai mari, sunt pe cale să piardă miliarde de euro din fondurile 
europene și nu au construit nimic în aproape un an și jumătate. Mai mult, declinul economiei este deja confirmat de o instituție 
din subordinea doamnei Dăncilă – Institutul Național de Statiscă, care, în marja de eroare, evită să spună cu subiect și predicat 
că am intrat în recesiune. 
 Au mințit populația, au înșelat așteptările și lasă în urma lor numai praf și pulbere. Să ne ferească Dumnezeu ca acești 
guvernanți să nu desființeze și Pilonul 2 de pensii pe care l-au lovit deja de la 1 ianuarie, pentru că, altfel, se conturează un 
dezastru economic și social de proporții. Dacă PSD și ALDE chiar și-au propus să ne scoată cu totul din Uniunea Europeană, 
să știți că sunt tot mai aproape să-și realizeze obiectivul! 
  Vă mulţumesc,          Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

 

Legea salarizării din Sănătate a generat discriminare în sistemul sanitar 
 

Domnule președinte al Camerei Deputaților,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Legea salarizării (ne)unitare a fost modificată consecutiv de trei ori în ultimele 9 luni, dar rezultatul a dus la 

diferenţierea exagerată a categoriilor de personal din sistemul  sanitar. Efectul legii a determinat destabilizarea veniturilor 
angajaţilor, ceea ce a generat proteste la nivel naţional. Medicii au primit majorări, dar salariile le-au fost influenţate de 
limitarea procentului de 30% al sporurilor. Asistentele au primit şi ele mai puţini bani, şi la fel restul categoriilor de angajaţi 
din spitale.  

Guvernul a realizat că a greşit! După aproape 4 luni, a încercat prin Ordonanţa de Urgenţă din 16 mai, cu aplicabilitate 
de la 1 mai, să readucă salariile la un nivel care să asigure liniştea celor care guvernează. Primele patru luni ale anului 2018 au 
uitat să le compenseze. Oare au fost nevoiţi să acopere un deficit financiar din alt sector? 

Stimaţi colegi, 
Guvernul a făcut o economie însemnată în urma neplăţii drepturilor salariale la toate categoriile de angajaţi din 

sistemul sanitar. Concret, la un spital mediu de 150 de paturi, economia salarială (formată din diminuările salariale pentru 
categoriile de personal la care salariul de bază nu a crescut şi s-a aplicat sporul minim din grila de spor în funcţie de 
specialitate, diferenţele rezultate din neplata zilelor nelucrătoare cu un procent de 100% şi neplata gărzilor efectuate de medici 
la procentele stabilite pentru luna februarie), economia făcută este de aproximativ 100.000 de lei pe lună. Transpunând la nivel 
naţional,la o cifră de 140.000 de paturi la nivelul spitalelor din România, economia este de 100.000.000 (o sută de milioane) de 
lei lunar, echivalentul a 22.000.000 de euro. Este o sumă de care ar fi trebuit să beneficieze angajaţii din spitale, dar 
guvernanţii au fost nevoiţi să-i dea o altă utilitate. Probabil să-şi acopere lipsa de viziune şi profesionalism în gestionarea 
fondurilor destinate sănătăţii.  

Ordonanţa de Urgenţă din 16 mai 2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu rezolvă 
discrimarea salarială creată în urmă cu patru luni ci doar scoate gărzile efectuate de medici din calculul procentului de 30% 
asupra salariului de bază. Legea Salarizării în Sănătate generează discriminare şi dezbinare în rândul angajaţilor din sistemul 
sanitar. Lipsa de profesionalism din Ministerul Sănătăţii va determina în continuare instabilitate în sistemul sanitar, iar în actul 
medical de care au mare nevoie pacienţii va fi mereu sub semnul nesiguranţei.   

 

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
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Parteneriatul public-privat pentru Autostrada Comarnic-Brașov, o nouă minciună gogonată marca PSD-ALDE 
 

Stimați colegi, 
După ce PSD-istul Victor Ponta a îngropat proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov prin trecerea finanțării acestuia de la 

bugetul statului în zona parteneriatului public-privat, a apărut o rază de lumină prin propunerea guvernamentală făcută în 2017, 
astfel că realizarea acestei autostrăzi să fie finanțată din bugetul de stat, cu sprijinul logistic al Băncii Mondiale. 

Minunea a durat doar câteva luni deoarece zilele trecute a apărut la televizor un tovarăș din Guvernul PSD - Dăncilă 
care prezenta un desen frumos cu autostrada Ploiești-Brașov, promițând din nou realizarea autostrăzii prin parteneriat public-
privat. Prin urmare, veste tristă: mortul lui Ponta nu se mai întoarce de la groapă, rămâne acolo... iar cetățenii rămân cu 
amintirea unei linii șerpuite desenate pe harta României și prezentată pe post de autostradă de un vicepremier incompetent în 
materie de Transporturi. 

Parteneriatul public-privat pentru realizarea autostrăzii Comarnic Brașov este o minciună gogonată pentru că niciun 
investitor nu va aduce finanțare pentru un drum paralel cu DN 1. Niciun cetățean nu va alege să plătească aproximativ 6 euro, 
taxă de autostradă pentru un drum de la București până la Brașov sau viceversa, atât timp cât are la dispoziție alternativă 
gratuită (DN1). Prin urmare, gradul de recuperare al unei investiții private pentru realizarea autostrăzii va fi de peste 70 ani. 
Singura soluție pentru realizarea autostrăzii este finanțarea din fonduri publice, iar acest fapt este bine-cunoscut la nivel 
guvernamental. Și atunci, de ce nu s-a continuat proiectul cu Banca Mondială? Răspunsul este simplu: Guvernul Dăncilă nu 
are bani de investiții, totul se duce spre pomeni electorale.  Țara, fără investiții în infrastructură, se duce însă direct în faliment! 
Aviz amatorilor din Guvernul României! 

Vă mulțumesc pentru atenție,       Deputat 
Gabriel Andronache 

*** 
Recesiunea.....se apropie! 

Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 

Prin măsurile pe care actuala coaliție de guvernare le-a luat în cele 19 luni de stat la butoanele țării, nu a reușist decât 
să îngroape economia țării, să mintă și  să amețească populația României. 

România s-a împrumutat cu miliarde de euro și continuă să o facă la dobânzi tot mai mari. Nu avem investiții, pierdem 
forța de muncă care continuă să plece în afara țării, pierdem bani europeni, moneda euro se depreciază, dobânzile cresc rapid, 
importam mai mult decât exportăm, deficitul comercial crește alarmant, iar  noi mărim impozitele comparativ cu  celelalte 
state europene, care  le scad etc. Iar PSD-ul, zi de zi, ne amețește cu creșterea economică, iar  românii se pare că nu o duc mai 
bine, ci dimpotrivă! Prăbușirea economică se vede în cifre, vom avea o creștere economică dar mult mai mică decât în 2017, 
dar supriză: si prețurile vor crește pe măsură. Și vă întreb stimați guvernanți: Dacă este așa de bine de ce aproape toate 
categoriile sociale au ieșit în stradă, de ce pleacă sau numai vin investitorii străini, de ce inflația și deficitul sunt cele mai mari 
din Europa, de ce prin politicile fiscale îngenungheți firmele românești? 

O stagnare economică sau o creștere negativă, nu o spun eu ci analiștii financiari, va duce la recesiune. Insă 
dumeavoastră ne dați asigurări ca nu ne pândește nici-o nouă criză economică. Noi ne rugăm să nu fie adevărat, dar realitatea 
va fi alta, dureroasă pentru toți! Românii nu mai au încredere în această guvernare, românii se întreabă dacă sunteți pregătiți să 
faceți față acestei crize. Nu  mințind, nu cu pomenile electorale și ajutoare sociale, cu indemnizații, cu salarii și pensii mai mari 
dar și cu datorii de miliarde de euro. Treziti-vă!!  

Trebuie să găsiți soluţii cât mai pragmatice adaptate la provocările unei eventuale crize.  Trebui să existe o coordonare 
a politicilor economice şi sociale, să găsiți urgent  instrumente care să încurajeze economia reală, prin stimularea investiţiilor, 
modernizarea infrastructurii, absorţia de cât mai multe fonduri europene dar şi crearea de noi locuri de muncă. Dar cine sunt eu 
să vă dau sfaturi dumneavoastră, cei care aveți în primul rând specialiști de înaltă clasă. 

În ciuda demagogiei promovate de unii lideri politici autohtoni, orice individ responsabil îşi dă seama că anul ce va 
urma trebuie să fie caracterizat de prudenţă şi raţionalitate în deciziile de politică economică.Dar aceste calități nu sunt regăsite 
în acest guvern, așa că  orice decizie cu iz electoral, poate compromite efortul de stabilizare financiară, pentru care românii au 
suferit deja destul de mult.         

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
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“Deblocați fondurile pentru Clinica de Chirurgie plastică a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi!” 
 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 

 Revin astăzi cu o temă extrem de importantă pentru zona Moldovei, dotarea cu aparatură a Clinicii de Chirurgie 
plastică a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Sunt iată câtiva ani de când lucrurile trenează, ba din lipsă de fonduri, ba din lipsă de 
interes, ba pur și simplu pe fondul schimbării dese a miniștrilor. Dar în teren situația nu este deloc roz, dincontră pacienții, 
familiile lor și cadrele medicale nu au timp pentru jocuri politicianiste, pentru tatonări și amânări! Timpul petrecut pe drum, 
între spitale, timpul pierdut așteptând eliberarea unor paturi în spitalele din București sau altundeva în țară înseamnă 
condamnare sigură, căci în teren lucrurile sunt contra cronometru, pentru marii arși fiecare secundă, fiecare minut sunt capitale 
pentru salvarea vieții. 

În luna septembrie, prin răspunsul nr 8703, din 28.09.2017, referitor la solicitarea mea de a aloca fonduri pentru 
dotarea cu aparatură a Clinicii de Chirurgie plastică a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi, Ministerul Sănătăţii mi-a comunicat că 
implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar- Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar. În cadrul 
acestui proiect, în luna octombrie, urma să fie demarată procedura de achiziţionare a aparaturii Clinicii de Chirurgie Plastică.  
 Ulterior, în luna decembrie, prin răspunsul nr. 12977/28.12.2017, mi-au fost comunicate alte termene de achiziție, 
respectiv începutul anului 2018 pentru demararea procedurii de achiziție și mai-iunie pentru livrarea primelor echipamente.  

Între timp situația de la Iași este la fel de urgentă și de apăsătoare, ultimul caz fiind al unui copil de 10 ani din comuna 
ieșeană Stolniceni Prăjescu, electrocutat și cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, care a fost cu greu transferat la București 
pentru stabilizare și tratament! 
 Deși deservește cazurile din toate județele Moldovei, deși este renovată de 5 ani de zile, Clinica de Chirurgie plastică a 
Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi nu este funcțională și nu poate trata cazurile cu arsuri mai mari de 20% din suprafața corpului 
deoarece nu este dotată cu aparatură!  
 În realitate este vorba de noi și noi tergiversări, ascunse în spatele unor procese de achiziție. În realitate este doar o 
strategie a guvernării PSD-ALDE de a trage de timp pentru că statul român a rămas fără bani de investiții și sunt căutate tot 
mai multe obstacole birocratice pentru a justifica neîndeplinirea angajamentelor luate în fața cetățenilor. 
 Stimați colegi parlamentari din județele Moldovei, toate cazurile de mari arși sunt redirecționate către Iași, fapt pentru 
care vă cer public să facem front comun și obținem finanțarea acestui obiectiv.  
 O clinică de mari arși cu aparatură modernă însemnă zeci de vieți salvate anual în zona Moldovei! Trebuie doar să fie 
deblocate fondurile și urgentate procedurile birocratice! 
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,       Deputat 

Costel Alexe 
*** 

             

Guvernarea României, între premierul șobolan și comisia pentru adevăr 
 

Vă propun un exercițiu de imaginație (sau de imagine, cum ar zice doamna Dăncilă): încercați să citiți într-o zi tot ceea 
ce scrie presa românească, gândindu-vă că sunt știri care se întâmplă într-o altă țară. Dați-le politicienilor alte nume și încercați 
să renunțați la preferințele politice. Puneți cap la cap aceste informații și vă asigur că iese o poveste interesantă de domeniul 
științifico-fantastic. 

Politicienii din coaliția PSD-ALDE se întrec în fiecare zi în a inventa personaje negative cu care se luptă de dimineață 
până seara, bineînțeles pentru bunăstarea românilor. Au fost băsiștii care aduseseră molima portocalie peste țară, a apărut 
Iohannis – cel care și-a permis să fie de o altă religie decât majoritatea creștin-ortodoxă, am ieșit din spațiul mioritic și l-am 
pus la zid pe Soros, cel care-și aruncă milioanele de euro peste populația patriei care se încăpățânează să #REZIST la creșterile 
spectaculoase ale economiei. 

Mai nou, Ponta – fiul renegat al formațiunii social-democrate – a devenit dușmanul liderilor PSD: „Este vorba de o 
atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului”, a fost modul in care a fost fost descris de către liderul Dragnea, la un 
post de televiziune. Mai mult, colegii săi i-au catalogat drept trădători pe acei psd-iști care au ales să părăsească corabia, uitând 
că, la rândul lor, au racolat alți senatori si deputați pentru a-și păstra majoritatea în Parlament. 

De când au obținut guvernarea, țara se află supusă unui tir continuu al știrilor în care ei, psd-iștii, făcătorii de bine ai 
României, nu sunt lăsați să-și pună în aplicare mărețele idei cuprinse în programul de guvernare. Nimic despre majoritatea 
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confortabilă din parlament, nimic despre lipsa autostrăzilor, nimic despre incapacitatea de a implementa o lege care să aibă cap 
și coadă. 

Important este să generăm subiecte ușor de comentat, astfel încât populația să uite și de bunăstare, și de promisiuni, și 
de realizări. Nu s-au făcut autostrăzi? Nimic mai simplu: ieșim la tv și promitem că se vor face alte autostrăzi în parteneriat 
public privat. Nu acum, ci în mandatul viitor. Ies oamenii în stradă? Sigur au primit bani de la Soros, de la multinaționale sau 
de la opoziție. Fac grevă cadrele medicale? Sunt niște nerecunoscători care nu văd că România le oferă aceleași condiții ca 
țările din vestul Europei. Pur și simplu refuză!  

Povești incredibile spuse de guvernanți fără să le tresară niciun mușchi pe față, în momentul în care rostesc asemena 
aberații. Ce dacă există filmări care deconspira calitatea de mincinos al unui ministru ce vorbește despre scăderea salariilor? 
Care-i problema că benzina a crescut față de vara trecută cu 30-40%? Până la urmă, cine spune că reprezentanții României 
trebuie să vorbească corect gramatical? 

Sunt fapte pe care le descopăr în fiecare zi, sunt minciuni care jignesc inteligența oricărui român educat. E o cursă 
împotriva realităților cotidiene, o manipulare continuă guvernamentală. Iar colac peste pupăză, dl Tăriceanu dorește să 
înființeze o comisie pentru adevăr. Curat murdar, monșer!  

 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

PSD propune o mită electorală de proporții gigantice, ca model de câștigat alegeri  
și de condus România în derivă. De fapt, de dus România la groapă 

 
  PSD propune, prin noul Cod Administrativ, aflat în dezbatere la Comisia Parlamentară, ca toți aleșii locali să aibă 
indemnizație de 75% din salariul primarului sau al președintelui de Consiliu Județean, după caz. Aceasta înseamnă o cheltuială 
de vreo 300 milioane de euro anual!  

Ce voi spune acum nu este în interesul meu politic, dar consider că trebuie să spun românilor adevărul și să aleagă cum 
le dictează conștiința. PSD își mituiește armata de activiști să tragă tare în campanie, sacrificând interesele generale ale 
românilor. De unde ia PSD cele 300 milioane de euro, când deficitul aproape sparge bariera de 3% și când nu se găsesc bani 
pentru autostrăzi, când infrastructura școlară este rămasă de pe vremea comunismului și când pereții cad în zeci de spitale din 
țară? PSD se gândește întâi la propriul activ de partid, lăsând deoparte urgențele României.  

Este și acesta un mod de a face politică, de a participa la alegeri și de a amaneta economia națională pentru o victorie 
de moment, bună doar pentru noua nomenclatură, formată din maxim 100.000 de familii, băgând în schimb țara în recul. Asta 
face PSD de 25 de ani, acum doar a înlocuit gălețile și pomenile electorale cu indemnizații nesustenabile! 

Peste 2.000 de primării comunale din România nu au resurse nici pentru un metru de asfalt proaspăt. Salariile 
consilierilor vor trebui suportate de la bugetul central. Un consilier va putea lua 3.500 de lei lunar. E minunat să pui mai multă 
greutate și responsabilitate în reprezentarea publică, dar să ai cu ce acoperi această cheltuială, să nu iei de la grădinițe sau de la 
medicamentele pentru spitale.  

În mediul rural, majoritatea oamenilor cu stare se implică în administrarea obștii și nu indemnizația îi împinge de la 
spate. Dar, dacă ar fi așa, cum vor răspunde ei comunității când nu vor mai fi rămas bani pentru autobuzul elevilor, dar venitul 
lor va fi crescut de 7 ori? 

În marile orașe, aleșii locali vor putea lua, dacă proiectul PSD va trece de Parlament, peste 7.000 de lei net/lună! 
Problema nu este dacă merită – dezbaterea aceasta urmează de-acum încolo - ci faptul că sunt cu miile și că efortul financiar va 
prevala măririi salariilor pentru profesori, cărora li se spune că sunt prea mulți, bugetul nu le poate îndeplini dorințele și 
trebuie să mai aștepte.  

S-a întâmplat deja acest lucru: Liviu Dragnea promisese creșterea salariilor cu 80% de la 1 ianuarie 2018 și nu s-a mai 
ținut de cuvânt, spunând că România „s-ar duce în prăpastie”. Profesorii ar putea întreba: de ce se găsesc 300 milioane de euro 
la buget pentru creșterea indemnizațiilor aleșilor cu 1.000%, când s-a calculat că aceeași sumă ar fi suficientă pentru mărirea 
salariilor noastre? 

Totul ține de modul în care vezi prioritățile, în care alegi între activiștii tăi de partid și restul românilor. Proiectul 
noului cod administrativ conține multe alte măsuri care ne întorc în anii ’90, fiind deja în tradiția PSD de a face o politică 
reacționară, de a duce România înapoi și nu înainte: toți prefecții redevin politici și nu vor mai avea nevoie de școală, pot avea 
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și patru clase; toți directorii de deconcentrate vor fi numiți politic, se elimină concursurile; numărul de ministere și de agenții 
naționale nu se reduce, deși se calcă în picioare și hrănesc o birocrație costisitoare și ineficientă.  

PNL a depus amendamente pentru nepolitizare și pentru păstrarea concursurilor, dar acestea au fost respinse! 
Marile lovituri electorale gândite de PSD abia urmează! Se pregătesc indemnizațiile de vârstă pentru primari și 

viceprimari, salariile directorilor de deconcentrate vor crește la nivel de subsecretar de stat, își fac detașamentele de campanie 
în toate județele și le fidelizează cu bonusuri financiare astronomice. Cum v-ar suna, de exemplu, pensiile speciale pentru toți 
aleșii locali, câte 300 de euro pentru fiecare mandat, idee vânturată deja public, dar păstrată la sertar până la momentul 
oportun? Toate cască un deficit bugetar imens, adăugându-se deja celor 7 miliarde de lei alocate pensiilor speciale, având în 
acest moment 700 de parlamentari cu pensii medii de 13.000 de lei. 

Române, luptă-te cu așa ceva dacă poți! 
Deputat 

Marius Bodea 
*** 

 

PNL apără democrația, iar PSD-ALDE vrea să o reducă! 
 

În timp ce premierul României reușește să scape, printre cuvinte, că actuala coaliția își dorește cu adevărat „reducerea 
democrației“, PNL este acuzat că face opoziție, cu toate mijloacele parlamentare, care ar echivala chiar și cu tentativa unei 
lovituri de stat. 

În ultimele luni, PNL a reușit, prin parlamentarii săi și cu ajutorul președintelui țării, să oprească o serie de abuzuri ale 
coaliției majoritare. Astfel, a atacat cu succes, la Curtea Constituțională, mai multe legi și a desfășurat o activitate susținută în 
comisiile Camerei Deputaților sau ale Senatului. Este o muncă de uzură, care nu se vede pe ecranele televizoarelor și arareori 
ajunge la alegători. Dar, esența democrației constă și în activitatea tehnică, profesionistă, mai puțin spectaculoasă din 
legislativ. În viziunea noastră, a Partidului Național Liberal, și această activitate din Parlamentul României sporește 
democrația, iar nu o „reduce“. Așa cum și-au propus PSD și ALDE, cu complicitatea UDMR. 

Aceste adevăruri merită spuse alegătorilor, confruntați cu un asalt mediatic fără precedent și de o propagandă 
deșănțată împotriva PNL ori de câte ori acționează conform literei și spiritului legii, în Parlament sau la Curtea Constituțională 
a României.  

Strigătele disperate ale liderilor PSD și ALDE împotriva PNL și a președintelui României nu au nici cea mai mică 
justificare! Cine distruge democrația în România, cine știrbește interesele țării printr-o politică externă lipsită de coerență și 
implementată fără consultarea președintelui? PNL sau PSD-ALDE? Cine face jocuri „pe sub masă“, cine se ascunde în spatele 
perdelelor de fum și joacă alba-neagra cu economia țării și cu legile justiției? Oare nu PSD și ALDE poartă vină pentru toate 
acestea? 

Prin acțiunile lor, liberalii din Parlamentul României au demonstrat că pot opri abuzuri și pot îngreuna luarea unor 
decizii samavolnice ale actualei puteri, prin acțiuni la lumina zilei, în perfect cadru constituțional. Opoziția parlamentară are 
grijă ca puterea să nu saboteze democrația, principalul țel al PSD-ALDE de la câștigarea alegerilor! 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

România se transformă într-o țară abandonată de generația tânără 
Stimați colegi,  
Ziua Românilor de Pretutindeni a fost marcată recent și ar fi trebuit să fie un moment de reflecție pentru noi toți cei de 

aici, care am fost aleși să le reprezentăm interesele. 
Cred că de multe ori am dat greș, nu am fost suficient de hotărâți să promovăm și să scriem proiecte de lege prin care 

să le transmitem cetățenilor încrederea că pot să trăiască  mai bine în țara lor. Milioane de români au plecat din țara lor, de 
lângă copii, părinți și bunici. Și continuă să o facă, cu regret în suflet că nu au șansele pe care au sperat să le aibă pentru a nu fi 
nevoiți să plece peste mări și zări. 

Românii de pretutindeni sunt cei care i-au ajutat pe cei care au rămas în țară, pentru că inima lor bate pentru cei rămași 
acasă. Au trimis bani, au încercat să facă investiții, dar din păcate mulți și-au dat seama că încă nu este aici locul lor. Nu este 
locul lor nici acolo, departe, dar nici noi nu i-am convins că ne dorim să fie aici.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 - 2018  
Săptămâna 29 – 31 mai 2018  

 

 

43 
 

Stimați colegi, este de datoria noastră, măcar în anul Centenarului, să luăm deciziile corecte, să luăm acele decizii pe 
care le așteaptă de la noi și românii plecați în alte țări pentru a-și câștiga traiul.  

Să le demonstrăm că ne dorim cu adevărat să se întoarcă acasă, să poată fi alături de cei dragi, să contruiască un viitor 
pentru copiii lor aici, în România.  

Am încredere că avem discernământul necesar să facem ceea ce trebuie, nu doar pentru interesul de partid sau pentru 
un câștig electoral efemer. Să nu lăsăm ca România să se transforme într-o țară fără tânăra generație, așa cum este în prezent. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Românii au dreptul să spună ce gândesc! 
 

 Săptămâna trecută auzeam la un post de radio că 11 persoane din Teleorman au fost invitate să dea explicații la 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, fiind acuzate că au distribuit pe Facebook sau au dat „Like” la o postare 
care conținea un articol din presa locală. Persoanele citate au primit acasă un plic voluminos în care li s-au adus la cunoștință 
acuzele, formulate în urma unei plângeri de către o doamnă care era direct vizată în acel articol critic, fina primarului din 
localitate. Înțeleg că articolul pornea de la un caz anume și făcea apoi observații generale asupra fenomenului corupției care se 
găsește în unele administrații locale. Unii din cei acuzați susțin că nici nu o cunosc pe doamna la care făcea referire articolul. 
Nu vreau să intru în fondul problemei, dar nu pot să nu observ că oamenii sunt din ce în ce mai puțin liberi să spună ce 
gândesc, dacă li-s urmărite până și  distribuirile  pe Facebook, sau chiar și un nevinovat „Like”. 
 În urmă cu câteva săptămâni, după participarea la o dezbatere organizată de Coaliția pentru Familie la Parlament, 
purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Vasile Bănescu, a fost acuzat și amendat de CNCD pentru că a 
spus printre altele că „suntem de acord cu educația sexuală, dacă este făcută așa cum trebuie”. În contextul dezbaterii pentru 
susținerea inițiativei cetățenești, domnul Bănescu și-a exprimat viziunea creștină asupra educației copiilor și tinerilor, în 
spiritul valorilor pe care le împărtășesc părinții acestora, fără a emite judecăți de valoare cu privire la o particularitate cercetată 
și descrisă de sociologi erudiți. 
 Tot recent, Președintele Iohannis a fost amendat de către CNCD pentru că a folosit termenul „penali”, atunci când s-a 
referit la cei care atacă justiția. 
 De asemenea, nu pot trece cu vederea amenințarea cu Codul Penal, făcută „prietenește”  - dupa cum s-a exprimat Liviu 
Dragnea, față de „anumiți ziariști” și „cetățeni” care au vorbit despre desființarea sau naționalizarea Pilonului 2 de pensii. 
Aceasta atitudine este o instigare la suprimarea libertății de expresie a jurnaliștilor independenți si este cu atât mai 
condamnabilă, cu cât în spațiul UE s-au înmulțit agresiunile politicienilor și violențele de tip mafiot împotriva presei libere. 
 Am trăit mulți vremurile de tristă amintire în care libertatea de exprimare ne era  îngrădită, datorită  fricii partidului în 
frunte cu al său conducător iubit, că unii ar vrea să răstoarne regimul, să critice „marile realizări”, sau să afecteze cu vreo 
vorbă necugetată cultul personalității celui care se considera cel mai bun și priceput în toate. Românii și-au câștigat dreptul de 
a spune ce gândesc, fără a le fi teamă de consecințe. În România nu este loc de o „Lege a defăimării”, așa cum  propune Liviu 
Dragnea tot la doi ani.  
 Simați colegi, Articolul 30 din Constituția României spune că  „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a 
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de 
comunicare în public, sunt inviolabile”. Restrângerea libertății de exprimare este o caracteristică a statului totalitar, la care 
românii nu vor să se mai întoarcă. Haideți să nu permitem niciun fel de derapaje de la respectarea drepturilor și libertăților 
constituționale, ca să demonstrăm că am învățat ceva din greșelile trecutului! 

 
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 
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Politicile bugetar- fiscale ale Guvernului PSD- ALDE îndepărtează România de zona Euro! 
 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Raportul de convergență pentru 2018 publicat de curând de Comisia Europeană, plasează România în afara aderării la 

Zona Euro, întrucât nu mai îndeplinește criteriul ratelor dobânzilor pe termen lung și nici pe cel referitor la stabilitatea 
prețurilor. Pe lângă criteriile formale, în România legislația "nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice " ne 
precizează același raport de convergență.  

Rata inflației nu poate fi mai mare cu mai mult de 1,5 puncte procentuale față de rata medie a celor 3 state membre 
care înregistrează cele mai bune rezultate, așadar valoarea de referință este de 1,9% , însă la noi această creștere a inflației s-a 
accentuat ajungând în luna martie la 4% și va ajunge la 4,2% în anul 2018, potrivit Raportului Comisiei Europene.  

Dobânzile pe termen lung urmând tendințele presiunilor inflaționiste depășesc cu 0,9 puncte procentuale valoarea de 
referință pentru convergența de 3,2%, conform raportului citat.  

Cu toate că deficitul bugetar a fost de 2,7% din PIB, la limită sub pragul de 3% stabilit de Tratatul de funcționare al 
Uniunii Europene (TFEU), creșterea accentuată de la 0,8% în 2015, precum și neîndeplinirea obiectivului pe termen mediu 
(MTO) nu recomandă favorabil România din punctul convergenței cu Zona Euro.  

Comisia Europeană (CE) a estimat deja faptul că deficitul bugetar consolidat va crește până la 3,4% în anul 2018 și 
până la 3,8% în anul 2019 crescând și deficitele structurale, ca urmare a politicilor fiscale, salariale și de pensii.  

Implementarea cadrului fiscal, mai ales a Legii responsabilității fiscale a fost "slabă în ultimii ani", spune raportul 
Comisiei Europene! 

Conform raportului Comisiei Europene, planurile fiscale pe termen mediu nu sunt adecvate cu procesul bugetar, iar 
opiniile și recomandările Consiliului Fiscal nu sunt suficient luate în seamă.  

Independența Băncii Naționale a României a fost de asemenea analizată de Comisia Europeană, în contextul celui de-
al cincilea criteriu de convergență, cel privind adaptarea legislației naționale. Și concluzia este că nu stăm bine nici la acest 
capitol! 

Concluzia după ce  Comisia Europeană, prin comisarul Corina Crețu – PSD!! critică guvernul pentru lipsa absorbției 
fondurilor europene, ar trebui să ne îngrijoreze mai mult deoarece oficial, prin raportul de convergență Comisia Europeană ne 
anunță faptul că ne îndepărtăm de zona Euro!!! 
 Și mai exact când anume? În anul Centenarului Marii Uniri Naționale și în anul pregătirii Președenției Consiliului 
Uniuniii Europene, România deținând președinția anul viitor începând cu data de 1 ianuarie 2019.  

Cât de evident trebuie să fie pentru PSD- ALDE că aleg să guverneze depărtându-se de EUROPA și depărtând 
România de EUROPA??? 

De aceea sunt convins că o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dăncilă - PSD- ALDE este obligatorie pentru  
PNL, și această moțiune poate fi un punct de revenire spre o guvernare responsabilă pentru români și binențeles o guvernare 
pro-Europeană! 

Deputat 
Nicolae Neagu 

***  
 

PSD vinde economia națională ca să plătească pensii și salarii  
 

Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Criza economică și financiară în care PSD a aruncat Romania continuă sa se adâncească și să cuprindă noi sectoare ale 

economiei naționale, care oricum merge foarte rău după ce managerii numiți de la partid au preluat conducerea firmelor de 
stat.  După naționalizarea pilonului II de pensii, în jurul căreia se face gălăgie doar ca să ne obișnuim cu ideea, PSD readuce pe 
tapet controversatul Fond Suveran. O mega-structură economică ce ar urma să înglobeze circa 90 de companii de stat, cu un 
capital social de peste 9 miliarde de lei și care va fi administrată de doar 16 oameni, numiți politic, de Parlamentul majoritar 
PSD, cel mai probabil după principiul “vocea și talentul”.   

Disperat să facă rost de bani pentru ajutoare sociale, pensii și salarii, PSD pune la mezat tot ce a mai rămas de valoare 
în economia românească. Participațiile statului la companii precum Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi Bucuresti, 
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Imprimeria Națională, Nuclearelectrica, Electrica, Registrul Auto Român, Portul Constanța, SALROM, Poșta Română, 
Romsilva, Metrorex, Aeroportul Internațional Kogălniceanu, CEC, Eximbank, Tarom, GDF Suez Energy, E.ON, Rompetrol 
Rafinare, OMV Petrom, ar urma să constituie acest Fond Suveran. Teoretic, banii ar urma sa fie folosiți pentru investiții dar, 
practic, ei se vor topi în buzunarele celor plătiți de la bugetul de stat.   

Cea mai bună dovadă că așa se va întâmpla este tocmai declarația viceprim-ministrului Viorel Ștefan, care a anunțat că 
trei noi cioturi de autostradă se vor construi prin parteneriat public privat sau cu bani de la Banca Mondială. Deci nu cu banii 
din acest Fond Suveran!  

Iată deci că PSD pregătește o mega-țeapă, un fel de fond de urgență la dispoziția domnului Dragnea, din care va plăti 
pensii, salarii și ajutoare, dar va alimenta și pușculița de partid.   

Asta, în condițiile în care România a ajuns la cea mai mică rată de absorbție a banilor UE din istoria sa, pentru că 
guvernul incompetent al PSD nu e în stare să atragă decât criticile comisarului european provenit chiar din rândurile sale.   

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Prețuri tot mai mari, viața tot mai scumpă! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Guvernele domnului Dragnea chiar au făcut România o campioană în Europa. Atenție! România nu este nici 
campioană la numărul de kilometri de autostrăzi, nici la școli noi, cu toalete curate, băncuțe și manuale noi și nici la numărul 
de spitale moderne, poate chiar regionale. Nu! Nicidecum. La acest capitol nu suntem campioni, ci am ajuns să ne uităm cu 
invidie până și la vecinii noștri, bulgarii. 
 Domnii Dragnea și Tăriceanu au făcut din România o campioană a campioanelor la creșterea prețurilor și la viteza 
mare cu care scade nivelul de trai al populației. Au preluat guvernarea într-un moment în care prețurile aveau o stabilitate 
foarte mare și au dus prețurile la valori nemaiîntâlnite în ultimii 6-7 ani. Știu că specialiștii, precum și oficialii europeni sunt 
îngrijorați când văd că inflația a crescut cu 5,2%, în vreme ce pensiile nu s-au majorat, de la 1 ianuarie 2018, iar salariile nu au 
crescut decât cu 2-3%, chiar și cu 2-3 lei, pentru marea masă a angajaților.  

Eu nu o să mă opresc doar la cifra statistică de 5,2%, care este un indicator macroeconomic și ascunde multe alte 
aspecte și mai negative. I-aș întreba pe cei care conduc astăzi România dacă știu cât costa un litru de benzină atunci când au 
revenit la putere. Cu siguranță că nu știu, pentru că domniile lor au șoferi și mașini care sunt susținute de la bugetul de stat. Cu 
toate acestea, nu trebuie să uităm că, la 1 ianuarie 2017, prețul unui litru de benzină era 4,68 de lei, iar astăzi este de peste 6 
lei/l. Creșterea prețului este, așadar, de peste 28%, în mai puțin de un an și jumătate.  

Gurile rele  vor sări ca arse și vor spune că nu toată lumea are mașină și că benzina este un lux! Greșit! Prețul mai 
mare la carburanți a scumpit toate produsele pe care le cumpără un cetățean de la magazin! Carburantul mai scump face 
costurile mai mari pentru lucrările în agricultură. Motorina și benzina mai scumpă fac transportul mărfurilor și mai scump. 
Cine plătește, până la urmă, aceste creșteri? Evident că cel care decontează factura unei guvernări proaste este tot cetățeanul 
simplu, care a visat la o viață mai bună, la o putere de cumpărare mai mare, iar astăzi constată că are buzunarul gol. 
 Stimați colegi,  

Cei doi lideri care conduc România astăzi demonstrează tot mai clar să sunt capabili de un cinism greu de explicat. Vă 
mai aduceți aminte ce spunea domnul Tăriceanu despre prețul la benzină? Spunea că: ”Nu am văzut nicio scumpire la 
carburant!” Despre faptul că ratele bancare au crescut cu sute de lei, din cauza incompetenței Guvernelor PSD-ALDE, 
Tăriceanu a dat o minimă dovadă de sinceritare și a exclamat că: "Nu am credite, slavă Domnului!" 
 Dragnea, Dăncilă, Vâlcov sau Tăriceanu au făcut numai rău acestei țări. Au eșuat să pună în practică o lege corectă a 
salarizării, i-au mințit pe pensionari că le vor face veniturile mai mari, sunt pe cale să piardă miliarde de euro din fondurile 
europene și nu au construit nimic în aproape un an și jumătate. Mai mult, declinul economiei este deja confirmat de o instituție 
din subordinea doamnei Dăncilă – Institutul Național de Statiscă, care, în marja de eroare, evită să spună cu subiect și predicat 
că am intrat în recesiune. 
 Au mințit populația, au înșelat așteptările și lasă în urma lor numai praf și pulbere. Să ne ferească Dumnezeu ca acești 
guvernanți să nu desființeze și Pilonul 2 de pensii pe care l-au lovit deja de la 1 ianuarie, pentru că, altfel, se conturează un 
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dezastru economic și social de proporții. Dacă PSD și ALDE chiar și-au propus să ne scoată cu totul din Uniunea Europeană, 
să știți că sunt tot mai aproape să-și realizeze obiectivul! 
  Vă mulţumesc,                     Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

 

România ratează finanțarea elvețiană pentru învățământul dual 
 
Elveția dorește să sprijine proiectele de implementare a învățământului dual în România, oferind o finanțare 

substanțială, dar autoritățile noastre nu au depus până în acest moment nici măcar un singur proiect în acest sens. Incapacitatea 
administrativă a autorităților române se traduce astfel în bani risipiți și în oportunități ratate pentru tinerii noștri și pentru 
companiile din România.   

Învățământul dual este folosit pe scară largă în țări precum Elveția sau Germania, unde a dovedit în timp că poate 
pregăti foarte bine tinerii pentru exact acele meserii care sunt cerute pe piața muncii. Învățământul dual presupune o colaborare 
strânsă între instituțiile de învățământ și agenții economici. În termeni practici, companiile încheie contracte cu școlile 
profesionale, prin care se angajează să sprijine financiar și logistic școlarizarea unui anumit număr de tineri pentru meserii 
specifice. Acest tip de înțelegere avantajează toate părțile implicate: elevul, școala, dar și compania. 

Elevul câștigă o bursă lunară, care este condiționată de un parcurs școlar bun, beneficiază de stagii de pregătire 
practică în cadrul companiei, iar la sfârșitul perioadei de ucenicie știe că are un loc de muncă asigurat. Școala beneficiază de 
finanțări suplimentare pentru îmbunătățirea actului educativ, iar companiile câștigă meseriași buni în exact acele specializări 
de care au nevoie.   

În România există câteva proiecte de învățământ dual, care au dat rezultate foarte bune, însă aceste proiecte sunt 
aproape exclusiv inițiative private, care beneficiază de sprijin limitat din partea statului. Fondurile elvețiene ar fi un instrument 
de finanțare foarte util, oferind de exemplu bani pentru bursele elevilor.  

Elveția s-a angajat începând cu anul 2007 să ofere o contribuție financiară pentru reducerea disparităților sociale și 
economice dintre țările UE, punând la dispoziție o sumă totală de 1,302 miliarde de franci elvețieni, dintre care 257 de 
milioane de franci sunt rezervate pentru România și Bulgaria. Vecinii noștri bulgari au profitat din plin de acest instrument, 
finanțând mai multe proiecte de învățământ dual.   

De aceea, este cu atât mai surprinzătoare incapacitatea autorităților noastre de a aplica pentru finanțare elvețiană 
pentru susținerea uneia dintre formele cele mai eficiente de învățământ. Se pare, însă, că guvernanții preferă să stea cu mâinile 
în sân. În acest timp, ce un număr inacceptabil de mare de tineri eșuează în fiecare an în fața examenului de bacalaureat, în loc 
să poată urma o formă de școlarizare dinamică și de viitor, care să îi pregătească exact pentru specializările cele mai căutate pe 
piața muncii. 

Deputat 
Ionuț Stroe 

*** 
 

Am avut creştere economică! Guvernul PSD-ALDE să nu plătească pensiile şi salariile  
din sectorul public cu banii de la Pilonul II!” 

Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 

Când Preşedintele Klaus Iohannis a întrebat Guvernul dacă va avea bani pentru pensii şi salarii până la sfârșitul anului, 
domnia sa a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la faptul că economia a obosit sub presiunea politicilor toxice 
promovate de coaliția PSD-ALDE şi că veniturile nu vor ajunge la nivelul estimat prin Legea bugetului de stat. Dacă analizăm 
datele rezultate din execuţia bugetară după primele patru luni, putem constata că deficitul bugetar a atins un nivel istoric, 
România nemaitrecând printr-o astfel de situație din anii de criză economică 2008-2012. Astfel, dacă în aceeaşi perioadă a 
anilor 2016 şi 2017 se înregistrau excedente bugetare de 1,3 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde lei, colectându-se bani mai 
mulţi decât îi trebuiau Guvernului pentru a onora plăţile angajate, în acest an s-a ajuns deja la un deficit de 6,05 miliarde lei, 
respectiv 0,65% din PIB. Oricine îşi poate imagina unde va ajunge deficitul dacă guvernanţii îşi vor respecta angajamentul şi 
vor majora pensiile, chiar şi numai pentru jumătate de an, începând  cu data de 1 iulie 2018. 

Stimaţi colegi,  
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Dezechilibrele economice pe care le-a creat incompetenţa managerială a Guvernului sunt extrem de grave. Dacă 
veniturile au crescut cu 11,8% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile au crescut cu 21,5%. Românii trebuie să 
ştie că diferenţa de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor nu cade din cer, ci este acoperită din împrumuturi. Liderii 
coaliției PSD-ALDE manipulează continuu cifrele statistice pentru a ascunde faptul că, din 2012, de când au preluat 
guvernarea, România a fost îndatorată cu încă 110 miliarde de lei. La finalul anului 2012, datoria publică a României era de 
sub 200 miliarde de lei, iar în februarie 2018 a ajuns la 306 miliarde lei. Cum împrumuturile contractate nu sunt pe gratis, ci 
purtătoare de dobânzi, anual returnăm creditorilor peste 11 miliarde de lei, în loc să construim ceva cu aceşti bani. Numai în 
primele 4 luni din acest an am achitat dobânzi de peste 5 miliarde lei, sumă aproximativ egală cu valoarea totală a pensiilor 
plătite într-o lună în România. Grav este şi faptul că plafonul cheltuielilor de personal va fi depăşit anul acesta, iar Guvernul nu 
va avea de ales decât între două soluții la fel de păguboase: să dea oameni afară sau să majoreze acest plafon. De unde va lua 
banii? De la investiții nu mai poate pentru că a luat deja! Atunci, de unde? Vor plăti pensii şi salarii din banii economisiţi la 
Pilonul II? 

Stimaţi colegi, 
În ultimul trimestru al anului 2017 economia a crescut doar cu 0,3%, iar în primele trei luni din 2018 a stagnat, adică a 

avut o creştere de 0%. Comenzile din industrie au fost în cădere liberă, în luna aprilie înregistrând un declin fără precedent, iar 
exporturile au crescut cu o viteză mult mai mică decât importurile. Nu trebuie să fii mare expert pentru a-ţi da seama că 
Guvernul PSD-ALDE a sufocat efectiv economia, blocând orice fel de investiţie publică. Nu a demarat niciun proiect nou de 
infrastructură, iar pe şantierele deschise nu se lucrează, pentru că ministerele responsabile nu alocă bani pentru investiţii. 

Românii nu pot înţelege unde ajung zecile de miliarde de lei pe care Guvernul îi împrumută anual şi de ce banii sunt 
tot mai puţini, deşi ţara noastră a avut în anul 2017 cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Niciun ministru 
nu încearcă să explice de ce companiile de stat profitabile sunt prăduite de toate resursele, riscând să fie puse pe butuci, 
deoarece Guvernul le ia la buget toţi banii de investiţii. 

Domnii Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov, în disperare de cauză, încearcă să salveze situația, atentând la economiile 
celor 7 milioane de români, acumulate la Pilonul II de pensii. Adoptarea unor decizii în acest sens, va reprezenta, fără îndoială, 
cel mai grav atentat la siguranţa economiei naţionale de la colectivizarea agriculturii realizată de comunişti în anii ’50 şi până 
în prezent. Orice lovitură dată Pilonului II ne va costa enorm pe termen scurt, mediu şi lung: actualii pensionari nu vor avea 
niciun beneficiu din majorarea de 10%, pentru că inflaţia, provocând explozia preţurilor, le va înghiţi toată această creştere, 
bugetul nu va fi salvat decât pentru câteva luni, iar milioane de români vor rămâne fără pensie în viitor. Efectele asupra 
economiei vor fi devastatoare, pentru că cei 42 de miliarde de lei economisite la Pilonul II sunt plasate în economia reală, 
susținând astăzi finanțarea investiţiilor publice şi private. Din aceste motive, PNL somează Guvernul să abandoneze orice 
intenţie de a desfiinţa Pilonul II de pensii, nedând crezare declarațiilor prin care liderii PSD-ALDE încearcă să ne convingă că 
nu se va întâmpla așa ceva. Dacă vor să aibă suficienţi bani pentru salarii, pensii şi investiţii, atunci le recomandăm 
guvernanților să facă bine şi să realizeze absorbţia zecilor de miliarde de euro puse la dispoziția României prin finanțările 
nerambursabile de la bugetul Uniunii Europene, să dea drumul la investiţii şi să lupte real, nu simulat, împotriva marii evaziuni 
fiscale. 
 Vă mulțumesc!          Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 

Moldova batjocorită de PSD-ALDE. Niciun proiect major din fonduri europene! 
 

Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 În urmă cu numai câteva zile, Președintele României a atras atenția asupra ritmului extrem de slab al utilizării 
fondurilor nerambursabile europene și asupra faptului că se concretizează riscul să pierdem miliarde de euro din incompetența 
Guvernului. Deși Președintele a avut o atitudinea absolut corectă și constructivă, propaganda PSD-ALDE s-a enervat la culme 
și a început să împrăștie cu minciuni în stânga și în dreapta, dar și să prezinte populației realizări inexistente în realitate. Cei 
mai mulți dintre cetățeni s-au întrebat, în mod firescm oare cine are dreptate? Președintele sau propaganda agresivă a 
Guvernului Dragnea? Nu a trecut foarte mult timp și poziția Președintelui Iohannis a fost confirmată pe deplin chiar de către 
Comisarul european pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu, lider respectabil al PSD, care nu și-a permis să 
ascundă adevărul sub preș. „Eu n-am primit niciun proiect major pe regiunea Moldovei ... Din păcate nu au fost transmise la 
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Comisia Europeană proiecte majore de transport” a spus la Bacău, comisarul european. Trebuie adăugat faptul că, afirmațiile 
doamnei Crețu au fost făcute chiar în prezența doamnei Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, care pusă în fața 
adevărului dur, și-a pierdut atât agresivitatea, cât și talentul de a minți. 
 Stimați colegi. România condusă de PSD-ALDE este pe cale să piardă ultimul tren în ceea ce privește dezvoltarea 
regiunilor sărace ale Uniunii Europene, cele mai slab dezvoltate fiind în România. Moldova este în topul sărăciei și ar fi putut 
să fie principalul beneficiar al fondurilor aferente în cadrul de programare 2014-2020, deoarece cea mai mare parte a acestei 
regiuni este la mare distanță față de PIB-ul mediu european. Să nu uităm că Uniunea Europeană a acceptat cu greu să păstreze 
o pondere mare a fondurilor europene pentru coeziune socială – așa numiții prieteni ai coeziunii -  adică pentru sprijinirea 
rapidă a zonelor sărace, prin lucrări de infrastructură, dezvoltarea industriilor și crearea de noi locuri de muncă, de calitate 
superioară, bine plătite. Așadar, cadrul financiar 2014-2020 este mai mult ca sigur ultimul tren pentru regiunile sărace ale 
Uniunii, căci, odată cu ieșirea Marii Britanii din UE, bugetul pentru anii 2021-2027 va avea alocări mai scăzute, iar întreaga 
modalitate de utilizare și prioritizare a fondurilor europene se va schimba. Cine va reuși să folosească acești bani gratuiți, 
foarte bine, cine nu va reuși, va continua să se zbată în sărăcie și să fredoneze melodii anti-europene. Este mai mult ca sigur că 
va dispărea și facilitatea avută în trecut, de a reporta banii dintr-un cadru financiar, pentru următorii 2-3 ani după închiderea 
acestuia, ceea ce pentru România nu poate însemna decât un dezastru. 
 Stimați colegi. Nu știu dacă ați aflat, însă în urmă cu circa o săptămână s-a desfășurat un marș al cetățenilor pentru 
susținerea construcției autostrăzilor A7 și A8, care să lege Ardealul de Moldova și Moldova de București. Parcă în ciuda 
protestului cetățenesc, am aflat de la repezentantul Comisiei Europene că Guvernul României este totat dezinteresat de aceste 2 
proiecte, care s-ar fi putut face pe bani gratuiți de la Uniunea Europeană! Grindeanu, Tudose sau Dăncilă nu s-au deranjat să 
ceară Uniunii Europene bani pentru aceste autostrăzi, deși doamna Crețu spune că încă mai speră și încă mai așteaptă 
proiectele pentru a da banii!  
 Autostrăzile sărăciei din Moldova stau de ani buni doar pe hârtie și culmea este că aceste proiecte au cheltuit deja 
munți de bani. Cum? Prin efectuarea a nenumărate studii de prefezabilitate și fezabilitate, cu totul inutile, care au îngrășat 
conturile bancare ale unor firme apropiate de cei care au condus Guvernul. Cred că dacă România ar fi construit autostrăzi câte 
studii de fezabilitate s-au făcut, atunci am fi avut cei mulți Km de autostradă din lume. Nu numai că nu s-a construit mai nimic, 
însă nici măcar drumurile naționale existentete nu arată ca niște drumuri moderne, demne de secolul în care trăim și de statutul 
de țară membră a Uniunii Europene. 
 Stimați colegi. În ședința de Guvern de joi, 24 mai 2018, doamna Viorica Vasilica Dăncilă s-a lăudat în fața presei că 
autostrada Moldovei se va face în parteneriat public-privat! Adică Guvernul Dragnea, în ciuda invitației doamnei Corina Crețu 
de a lua bani gratuiți de la Uniunea Europeană, refuză banii nerambursabili și vrea să facă această autostradă din bani naționali 
și ai unor agenți economici, după care utilizarea autostrăzii să se facă numai pe bază de taxă. Asta presupune parteneriatul 
public-privat! Un antreprenor, printr-o înțelegere cu Guvernul, construiește o autostradă, după care pune taxă de intrare pentru 
a recupera investiția și a face profit. Personal, am crezut că nu am înțeles eu bine și că această afirmație este o altă eroare 
obișnuită a doamnei Viorica Dăncilă, care ar fi încurcat iarăși hârtiile de pe care citește. Din păcate, Guvernul chiar acest lucru 
vrea să facă. Dă cu piciorul la banii gratuiți de la UE, care potrivit specialiștilor PSD nu se pot fura și vrea să arunce pe 
fereastră banii românilor, în alte proiecte care vor rămâne tot pe hârtie. 
 Stimați parlamentari PSD și ALDE aleși de cetățenii din județele Moldovei. Mergeți acasă și spuneți-le cetățenilor că, 
pentru cea mai săracă regiune din România și din Uniunea Europeană, voi veți să faceți autostrăzi cu taxă, când ați fi putut face 
austrăzi cu totul gratuite. Spuneți-le oamenilor adevărul și recunoașteți că ați dus țara într-o fundătură pe care nu și-a imaginat-
o nimeni. Spuneți oamenilor că i-ați înșelat ani la rând! Recunoașteți că sunteți incompetenți, pentru că din anul 2012 și până 
astăzi, după 5 ani de guvernări PSD, nu ați început niciun proiect major pentru România.  
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Autostrăzi cu taxă pentru olteni?  
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Din păcate, la ultima ședință a Guvernului Dăncilă, a trecut aproape neobservată o decizie foarte importantă a acestuia, 

care confirmă pe deplin dezinteresul total al PSD-ALDE pentru aducerea fondurile europene nerambursabile în țară și clarifică 
și mai mult ceea ce urmăresc cei care conduc într-un mod dezastruos România. 

Sub pretextul că, de astăzi încolo PSD-ALDE se vor apuca de guvernare, s-au înșirat o sumedenie de investiții care 
urmează a se realiza, nu din fonduri europene gratuite, ci prin parteneriate public-privat. Trecând peste obișnuita mutilare a 
limbii române, la care pe doamna Dăncilă nu o bate nimeni, aș vrea să vă rețin cu numai câteva dintre investițiile ”strategice” 
care vor fi realizate prin parteneriat public-privat: autostrada Ploiești - Comarnic - Brașov, autostrada Târgu Mureș - Târgu 
Neamț - Iași - Ungheni, autostrada București - Craiova – Lugoj, Orașul medical universitar complex "Carol Davila" care va 
cuprinde Spitalul Republican, Facultatea de Medicină, Campus universitar și medical etc. 

Stimați colegi din PSD și ALDE. Mulți dintre dumneavoastră nu cred că înțelegeți rostul indignării mele, însă, poată 
mă lămuriți și pe mine în legătură cu această decizie pentru că, personal, chiar nu o înțeleg.  

În primul rând vă rog să spuneți dacă Guvernul Dăncilă a renunțat, de bună voie și nesilit de nimeni, la cele peste 27 
de miliarde de euro din fondurile europene nerambursabile pe care le mai putem aduce în țară în următorii 2 ani și jumătate? 
Vă întreb acest lucru pentru că cea mai mare parte a investițiilor pe care doamna Dăncilă le anunță a fi realizate în parteneriat 
public-privat, erau prinse în finanțarea gratuită de la Uniunea Europeană! Autostrada Olteniei, de la Craiova la Pitești, de care 
și-au bătut joc mai multe guverne la rând, era inclusă la finanțare prin fonduri nerambursabile. Ce a făcut Guvernul? A 
renunțat la banii europeni? Și spitalul republican din București, acela cu termen de execuție de ... 20 de ani, trebuia să se facă 
tot pe fonduri gratuite. Și pentru acela s-a renunțat la banii europeni? Dacă ne luăm după fostul prim-ministru Mihai 
Grindeanu și autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț - Iași - Ungheni trebuia să se facă tot pe bani europeni! Și pentru aceasta 
s-a renunțat la banii europeni? 

Stimați parlamentari PSD-ALDE. Mergeți acasă și spuneți-le celor care v-au ales că ați renunțat la miliardele de euro 
gratuiți de la Uniunea Europeană și nu veți mai construi nimic din banii europeni! Spuneți-le celor care v-au dat încrederea că 
iarăși îi înșelați cu proiecte care vor rămâne tot pe hârtie. Mai grav este faptul că, dacă prin nu știu ce minune am presupune că 
Autostrada Olteniei, Craiova-Pitești, se va realiza în parteneriat public-privat, atunci cine va vrea să circule pe ea va trebui să 
plătească taxă de autostradă! Dacă s-ar fi făcut din bani europeni, atunci accesul pe ea ar fi fost gratuit. Vă rog să le spuneți 
oltenilor și moldovenilor că, deși sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană, pentru ei Guvernul la va face autostrăzi cu taxă. 

Să știți că abia acum înțeleg toate problemele, chipurile de natură ”tehnică”, prin care Guvernul a împiedicat sistematic 
licitațiile și construcția din fonduri europene a drumului expres Craiova-Pitești. Se pare că nu a fost niciun moment vorba 
despre nepricepere, ci de intenție și de un plan foarte bine pus la punct. Dacă și acest lucru l-am clarificat, ceea ce mai rămâne 
de văzut este beneficiarul proiectelor public-privat! Adică să urmărim aceste proiecte și să vedem cui îi face Liviu Dragnea 
cadouri de miliarde de euro.  

Vă mulţumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
De ce vă este teamă de alegerea primarilor în două tururi? 

Stimaţi colegi, 
 Domnul Liviu Dragnea declara, în urmă cu ceva timp, că unui om politic nu trebuie să-i fie rușine să iasă pe stradă să 
se vadă cu cetățenii și nici nu trebuie să-ii fie teamă de votul populației. Sunt cu totul de acord cu domnia sa! Păi dacă îți este 
frică să te întâlnești cu cetățenii, înseamnă că nu-i mai reprezinți și trebuie să pleci acasă și să te ocupi cu altceva, nu cu 
politica sau cu administrația publică. De asemenea, votul pe care îl dau cetățenii nu reprezintă niciodată un cec în alb! Ai 
respectat mandatul primit de la cetățeni, mergi mai departe, dacă nu, iarăși te duci acasă! Observ, însă, cu mare neplăcere, că 
atât domnul Dragnea, dar și cei mai mulți dintre liderii PSD, nu vor să mai dea ochii nici cu cetățenii și se sperie ca de moarte 
de un sistem electoral corect! 
 Stimați colegi,  

În urmă cu mai mulți ani Parlamentul a făcut o greșeală enormă legiferând alegerea primarilor într-un sigur tur de 
scrutin. Nu ar mai trebui să dezgropăm morții și să căutăm vinovați! A greși este omenește. A persista în greșeală este o mare 
problemă! 
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 De aceea, noi, liberalii, am elaborat și înregistrat la Parlament mai multe proiecte legislative prin care dorim să 
revenim la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Nouă nu ne este frică de ceea ce doresc cetățenii! Puterea este la ei și 
ei trebuie să decidă! În contextul în care prezența la vot este tot mai mică, am ajuns în situații absurde în care primarul este ales 
cu 10-20% dintre voturile celor cu drept de vot. Ce legitimitate are un ales care a obținut votul a 2 cetățeni din 10? Cum poate 
el să impună, ulterior, proiecte în comunitate dacă nu are încrederea majorității cetățenilor?  

Stimați colegi, 
 Adevărata guvernare este guvernarea locală. Competențele cele mai importante și finanțarea trebuie duse la nivel 

local, aproape de cetățean. Primarul și consiliul local trebuie să fie expresia voinței populare. Vă vorbește un fost primar, un 
om care a obținut în nu mai puțin de 7 rânduri votul cetățenilor, de 5 ori ca primar, de 2 ori ca deputat. Eu stau între oameni. 
Eu am lucrat împreună cu oamenii. Nu mi-e frică de ei nici atunci când mă critică, pentru că din critică au ieșit lucruri bune. 
Consider că un primar bun, un gospodar, nu se va teme de alegerile în 2 tururi de scrutin. Se vor teme doar cei care patru ani 
nu fac nimic pentru comunitate și, în prag de alegeri, bat la porțile oamenilor pentru a le mai lua o dată votul. Dacă 
dumneavoastră, cei din PSD și ALDE, vreți să demonstrați că respectați principiile democrației, dați drumul proiectului PNL, 
ținut la sertar și haideți să ne întoarcem la alegere primarilor în 2 tururi. Dacă nu vă e teamă de votul cetățenilor, vă rog să o 
demonstrați! 
 Vă mulţumesc,         Deputat 

Corneliu Oșar 
*** 

 

Miting pentru susținerea alfabetului? 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Un partid politic aflat la guvernare într-o țară democratică nu are niciun argument ca să organizeze mitinguri populare 
pentru susținerea Guvernului! Acest tip de manifestări sunt specifice exclusiv regimurilor personale ale unor lilderi autoritari 
sau dictatoriali, care simt nevoia de a mistifica realitatea și de a crea falsa impresie că sunt iubiți de popor, ori este expresia 
guvernărilor falimentare.  PSD și ALDE au înșelat milioane de români cu promisiuni, care mai de care mai mincinoase, 
iar acum, când au ajuns la fundul sacului bugetar, dau din colț în colț și nu mai știu ce tertipuri să folosească pentru a devia 
atenția populației de la adevăratele probleme. În contextul în care este de domeniul evidenței că Guvernul nu are bani pentru 
pensii și salarii până la sfârșitul anului, nici bani pentru majorarea pensiilor pe jumătate de an, marii strategi străini ai 
domnului Liviu Dragnea au decis organizarea unui miting popular pentru, chipurile, ”susținerea Guvernului”. Cum care 
Guvern? Guvernul Dăncilă. 
 Stimați colegi. Nu întâmplător am intitulat declarația mea de astăzi Miting pentru susținerea alfabetului?, deoarece 
doamna Dăncilă nu are nevoie de susținere, ci de niște cursuri elementare la orice școală primară. Susținere politică are! Chiar 
dacă PSD-ALDE au pierdut majoritatea parlamentară, au încă aliați de nădejde în UDMR și Minorități care sunt lipiți de 28 de 
ani de guvernare, indiferent cât de slab este guvernul. Așadar, doamna Dăncilă nu are de ce se teme din acest punct de vedere. 
În legătură cu unele potențiale acuzații privind ilegalități comise în exercitarea funcției, dacă domnia sa nu a greșit, chiar nu 
are de ce să își facă griji! Despre susținerea populației, chiar ar trebui să-și facă griji, căci niciun român nu a simțit nici 
beneficiile creșterii economice, nici ale promiselor creșteri de venituri. Singurul lucru resimțit de populație sunt creșterile de 
prețuri, care i-au făcut mai săraci decât în urmă cu doi ani de zile.  
 Stimați colegi. Doamna Dăncilă se teme cu siguranță de limba română, pe care o mutilează ori de câte ori o folosește. 
Nu o spun cu răutate, ci o spun cu indignare, căci noi, adulții, constant facem presiuni asupra copiilor ca să meargă la școală, 
să studieze, ca să poată să aibă succes în viață. Ce poate înțelege un copil atunci când vorbește doamna Dăncilă? Cu cât treci 
mai rar pe la școală, cu atât ai șanse mai mari să ajungi om mare în statul român? 
 Este de necontestat faptul că PSD-ALDE își bate joc de un popor întreg menținând în funcție un prim-ministru cu totul 
neadecvat acestei funcții. Doamna Dăncilă nu este doar incompatibilă cu limba română ci și cu orice funcție de decizie în 
statul român. Să nu înțelegeți greșit! Domnia sa nu are nicio vină, poate doar pe aceea de a fi acceptat să fie numită într-o 
asemenea funcție, din care se face de râs în fiecare zi. Cei care trebuie criticați sunt Dragnea și Tăriceanu, care și-au pus un 
interpus în funcția de premier. Domnul Dragnea este fericit că doamna Dăncilă este ”neconflictuală” și că, prin domnia sa, el 
exercită funcția de prim-ministru de facto al României. Dacă de la domnul Dragnea nimeni nu și-a formulat prea multe 
așteptări, de la domnul Tăriceanu oamenii așteptau ceva mai mult. În primul rând de la domnul Tăriceanu nu ne-am fi așteptat 
să-și vândă principiile și valorile pentru scaunul moale de șef al Senatului și să fie părtaș la dărâmarea unor proiecte la care și 
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domnia sa a contribuit: dărâmarea sistemului alternativ de pensii administrate privat – Pilonul 2; sacrificarea investițiilor 
publice strategice; compromiterea consolidării fiscale și măcelărirea reformei fiscale făcute în anul 2015, prin concursul 
tuturor partidelor politice.  
 Așadar, stimați colegi din PSD-ALDE, la mitingul pe care vreți să îl organizați în 9 iunie, să nu uitați să strigați: 
Susținem Alfabetul! Respectăm gramatica și limba română! Jos incompetența! Jos adevăratul prim-ministru, Liviu Nicolae 
Dragnea! 
 Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Robert-Iulian Stănescu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 

 
Plata retroactivă a CAS 

Stimate domnule preşedinte, 
Prin Legea nr. 238/2017 de aprobare a OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri 

în domeniul asigurării în sistemul public de pensii, s-a instituit posibilitatea ca persoanele care nu au calitatea de pensionari să 
poată efectua plata CAS pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-
un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 

Întrucât termenul de aplicare a acestei prevederi legale a fost  prelungit succesiv, de la finele anului 2017, până la 31 
decembrie 2018, vă rog să precizaţi numărul persoanelor care au solicitat plata retroactivă a CAS, precum şi sumele astfel 
încasate la bugetul de asigurări sociale. 

De asemenea, vă rog să menţionaţi câte dintre aceste persoane erau rezidente în alte state membre UE în momentul  
încheierii contractului de asigurare socială potrivit Legii nr. 186/2016. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

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

Stadiu implementare program ″Diaspora Startup″ 
Stimată doamnă ministru, 
Conform unui raport al Biroului de Statistică al Comisiei Europene-Eurostat, aproape 20% dintre românii apţi de 

muncă, având vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani, erau rezidenţi anul trecut în alte ţări membre ale UE. 
În condiţiile în care media cetăţenilor europeni apţi de muncă, rezidenţi în alt stat membru decât cel de origine, este de 

sub 4%, depăşirea de peste 5 ori a acestui indicator în ţara noastră este de natură să tragă un serios semnal de alarmă. 
Din aceste considerente, vă rog, doamnă ministru, să prezentaţi care este stadiul fizic de implementare a programului 

″Diaspora Startup″, prin care urma să se aloce câte 40.000 de euro pentru fiecare persoană care revenea în ţară în scopul 
înfiinţării unei afaceri care să creeze minimum două locuri de muncă. 

De asemenea, vă rog să precizaţi care este numărul cetăţenilor români rezidenţi în alte state UE care au acesat acest 
program şi ce buget este alocat în acest scop pentru acest an. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!                  Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor 
 

Când va oferi CFR călătorilor servicii de o minimă calitate? 
 

Stimate domnule ministru, 
Programul de guvernare PSD-ALDE, la capitolul Politici pentru infrastructura de transport, prevede că „obiectivul 

principal al strategiei guvernului în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea infrastructurii şi serviciilor, ca suport al 
activităţii economice şi sociale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii”. 

De asemenea, printre măsurile prevăzute pentru transportul feroviar de călători se prevede că va fi susţinută reforma 
structurală a transportului feroviar, prin modernizarea, reabilitarea şi implementarea Sistemului Feroviar European de 
Management al Traficului (ERTMS), astfel încât să se asigure servicii de calitate, în deplină siguranţă. În plus, s-a promis şi 
derularea unui Program naţional de modernizare a gărilor şi pentru construcţia de linii de mare viteză, pentru securitatea şi 
siguranţa utilizatorilor. Se urmăreşte astfel şi creşterea ponderii transportului feroviar faţă de cel rutier. În realitate, în mod 
frecvent, trenurile au întârzieri de zeci de minute, chiar și pe distanțe scurte, în condiții meteorologice normale. Aceste 
întârzieri, pe lângă disconfortul creat călătorilor, împiedică şi realizarea activităţilor de curăţenie în vagoane. În acest context, 
vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. În ce stadiu se află implementarea Sistemului Feroviar European de Management al Traficului (ERTMS)? 
2. Care sunt motivele întârzierilor de zeci de minute sau chiar ore ale trenurilor de călători? 
3. Cum poate creşte ponderea transportului feroviar în raport cu transportul rutier? 
4. Cine răspunde pentru lipsa de interes și respect faţă de călătorii CFR? Cum pot fi ei despăgubiți pentru nerespectarea 

programului de călătorie? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

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

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
Situație dezastruoasă privind absorbția fondurilor europene 

 

Stimate doamnă ministru, 
În perioada 2014-2023, România are la dispoziție o alocare financiară de 42,3 miliarde euro fonduri europene, dintre 

care 23 de miliarde euro sunt alocate programelor operaționale finanțate din fonduri structurale și de investiții, 8,1 miliarde 
euro revin Programului Național de Dezvoltare Rurală, iar 11,2 miliarde euro sunt alocate plăților directe în agricultură. 

În vederea creșterii competitivității României, coaliția PSD-ALDE, prin programul de guvernare, și-a propus 
accelerarea ritmului de utilizare a fondurilor europene astfel încât să se ajungă la o rată de absorbție de 72,5% până la 31 
decembrie 2020, respectiv de 100% până la 31 decembrie 2023. 

În realitate, România este campioana la fonduri europene pierdute. Inclusiv Comisarul european pentru politici 
regionale, Corina Creţu, a susținut că țara noastră nu a fost suficient de pregătită pentru a accesa fonduri europene prin proiecte 
de calitate. Principalele impedimente pentru întârzierile acumulate fiind birocraţia, legislaţia românească suplimentară în 
domeniu, dar şi contestaţiile în instanţă la licitaţii, cu termene lungi de soluţionare. Grav este că România nu se află nici pe 
lista țărilor care fac parte din proiectul pilot al UE de creștere a absorbției fondurilor europene care vizează consolidarea 
guvernanței și a capacității administrative de a gestiona fonduri europene. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este strategia Ministerului pentru a crește gradul de absorbție a fondurilor europene? 
2. Care este gradul real de absorbție în acest moment? 
3. Ce propuneri au fost depuse de România pentru a face parte din proiectul pilot al UE de creștere a absorbției fondurilor 
europene? De ce nici una dintre propuneri nu a fost eligibilă? Cine se face vinovat de acest lucru și ce măsuri vor fi luate 
pentru ca astfel de situații să nu se mai repete? 

Solicit răspuns scris. Vă mulţumesc! 
Deputat PNL 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Planul de restructurare vizavi de comasarea și închiderea școlilor  
 

Domnule ministru,  
PSD-ul nu dorește altceva decât să-și respecte promisiunile electorale, fără  să ţină cont de consecinţe și aici mă refer 

la școlile din mai multe județe care se vor comasa sau se vor închide în toamna acestui an. 
Din cauza OUG nr. 70/2017 care determină multe unități de învățământ să scadă cheltuielile cu personalul angajat, 

multe dintre şcoli şi grădiniţe vor fi închise. 
Consecinţele acestei acţiuni, mai ales în mediul rural, îi va determina pe elevi să renunțe la școală, în condițiile în care 

România se află pe primul loc în Europa la abandon școlar. Nu este normal ca din lipsa banilor să se încalce un drept 
constitutional garantat în orice ţară din lume: dreptul la educaţie! 

Această decizie extremă pe care doriți să o puneți în practică nu îi va afecta doar pe elevi ci și pe dascăli şi personalul 
auxiliar, care își vor pierde locul de muncă. 

Vă rog domnule ministru să îmi comunicați care este planul de restructurare pe care Ministerul Educației îl are în 
vedere vizavi de acest subiect și câte școli vor fi închise la 1 septembrie 2018 ? 

Menționez că doresc răspunsul în scris. 
Deputat 

Dr. Viorica Cherecheş 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Excluziune educațională 
 

În urma aparițiilor în presă a mărturiilor despre împiedicarea unor elevi de a susține examenul de la finalul clasei a 
VIII-a, ca rezultat a unei selecții impuse la nivel de clasă, management al școlii sau inspectorat școlar, pentru a prezenta apoi 
un fals succes: medii mari pe școală. 

În data de 4 iunie 2018 încep înscrierile la Evaluarea Națională așadar se solicită măsuri urgente       în vederea 
asigurării unui cadru legal și corect pentru Evaluarea Națională. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt soluțiile pe care le aveți în vedere pentu evitarea excluziunii educaționale? 
2. Care sunt măsurile pe care le-ați luat la nivelul  inspectoratelor școlare pentru a combate situații de excluziune 

educațională? 
3. Avand in vedere că  ,,fenomenul Brăila’” a fost semnalat și la Comisia Europeană, iar DG Justice and Consumers a 

anunțat inițierea monitorizării fenomenului de excluziune educațională -  va rog să precizați care este răspunsul 
ministerului pe care îl conduceți în legătură cu această sesizare? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                 Deputat 

Pavel Popescu 
***  

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Rata inflației în România –în creștere accelerată 
 

În prezent, subiectul inflației preocupă opinia publică, ca urmare a creşterii ratei inflaţiei în ultimele luni şi a temerilor 
că această tendinţă s-ar putea menţine şi amplifica în viitor. 

Astfel, deşi în perioada 2005-2013, ţintele anuale privind inflaţia nu au fost atinse, depăşirile au fost, în general, mici 
şi provocate de alţi factori decât cei monetari. În perioada 2014-2016, ţintele privind inflaţia au fost atinse, iar rata inflaţiei a 
devenit chiar uşor negativă, fără ca economia să intre totuşi în deflaţie. 

Începând din octombrie 2017, rata inflaţiei a început însă din nou să crească, iar această tendinţă s-a menţinut şi 
amplificat în primul trimestru al anului 2018, când rata inflaţiei a ajuns la 5%. 

Cativa dintre factorii interni care au provocat o schimbare în materie de comportament al preţurilor au fost: 
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- creșterea prețului energiei electrice pe piaţa locală concurenţială 
- majorarea accizei la carburanți 
- creşterea salariilor fără a ține cont de productivitatea muncii 
- creşterea deficitului bugetar 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt masurile pe care le aveți în vedere pentru stoparea creșterii deficitului bugetar? 
2. Care sunt politicile pubice pe care le aveți în vedere ce pot conduce la  atingerea  ţintei de inflaţie stabilită pentru 

acest an de 2,5%? 
3. Care sunt strategiile comune cu Banca Națională, pe care le aveți în vedere pentru stoparea creșterii ratei inflației? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

România, în topul  fondurilor europene dezangajate din precedentul cadru financiar 
 

Potrivit datelor Comisiei Europene suma totală a fondurilor europene dezangajate automat din precedentul cadru 
financiar se ridică la 4,4 miliarde de euro iar din această sumă, România contează cu 1,64 de miliarde de euro, adică peste o 
treime a fondurilor dezangajate. Se impune o atitudine proactiva a autorităților române în vederea îmbunătățirii 
managementului programelor finanțate de UE. 

Comisia Europeană a publicat, la data de 9 februarie 2018, un anunț care conținea solicitarea adresată autorităților 
naționale ale țărilor member de a-și exprima eventualul interes pentru îmbunătăţirea capacităţii lor administrative în materie, 
prin includerea unuia dintre programele naționale într-un proiectul-pilot, ce are ca scop îmbunătățirea managementului 
programelor finanțate de UE în perioada de după 2020. În cadrul acestui proiect pilot experți ai CE și OECD vor furniza  
asistență adaptată nevoilor specifice. 

Termenul limită de transmitere al aplicațiilor a fost 9 aprilie. 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Câte aplicații au fost transmise oficial de România? 
2. Câte aplicații din cele transmise au fost eligibile? 
3. Care este programul selectat? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Stația CFR Timișoara Nord 
 

Ministerul Transporturilor, anul trecut, dădea asigurări că până în anul 2021, când orașul Timișoara va fi Capitală 
Culturală Europeană, Gara de Nord va fi complet modernizată. Conform oficialilor ministeriali, în anii 2017 şi 2018 urmau să 
fie făcute studiile de fezabilitate, iar lucrările de modernizare a Staţiei CFR Timişoara Nord să fie executate până în 2020.  

Proiectul de modernizare a Stației CFR Timișoara Nord stagnează de 14 ani, iar starea actuală a gării este una 
deplorabilă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul studiilor de fezabilitate pentru modernizarea Stației CFR Timișoara? 
2. Care sunt termenele privind începerea execuției lucrărilor? 
3. Se va moderniza conform proiectului Stația CFR Timișoara Nord până în anul 2021? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

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

 

Portalul eRomânia pe care s-au cheltuit 12 milioane de euro este inaccesibil de luni de zile. Conform declarațiilor unor 
oficiali din Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale „portalul este unul performant însă, în același timp, nu este 
utilizat la capacitatea lui maximă din cauza lipsei de interes a cetățenilor și autorităților locale, motiv pentru care ministerul se 
preocupă să actualizeze o serie de funcționalități în concordanță cu nevoile actuale ale cetățenilor”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este termenul de finalizare a actualizărilor pentru ca Portalul eRomânia să fie funcțional? 
2. Când va putea fi accesat Portalul eRomânia de către cetățeni, având în vedere că de atâta timp nu funcționează? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

     Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Program pe termen lung de prevenire a incediilor în școli 
și autorizația de securitate la incediu 

 
La începutului anului școlar 2017/2018, mai puțin de un sfert din școlile din Timiș aveau autorizația de securitate la 

incediu și nici în Timișoara lucrurile nu stau mai bine.  
În perioda ianuarie-august 2017 au fost controlate 106 unități de învățământ din cele 598 existente în Timiș. 96 dintre acestea 
nu aveau autorizație de securitate la incendiu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a susține autoritățile locale și a lucra împreună cu ele în vederea respectării normelor de 

securitate la incediu? 
2. Aveți în vedere realizarea unui Program pe termen lung de prevenire a incediilor în școli? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat 

      Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor 
 

Emisii extrem de mari de Nox provenite de la mașinile diesel 
 

Comisarul european pentru industrie, Elzbieta Bienkowska, a declarat că mașinile diesel sunt de domeniul trecutului și 
că în câțiva ani acestea vor dispărea din cauza emisiilor extrem de mari de Nox. În cadrul acestor declarații, Comisarul 
Elzbieta Bienkowska a precizat că România alături de Slovacia și Polonia ar trebui să crească numărul recall-urilor auto la 
mașinile care au emisii extrem de mari de Nox, deoarece nu-și dorește ca aceste țări să fie pline de mașini diesel vechi. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua în vederea creșterii numărului recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem de mari de Nox? 
2. Ce planuri fezabile aveți pentru ca România să nu ajungă o țară plină de mașini diesel vechi? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

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

Proiecte europene majore de infrastructură 
 

Conform declarațiilor Comisarului European pentru politică regională, Corina Crețu, din anul 2014, de când ocupă 
funcția de comisiar european pentru politică regională, autoritățile române i-au transmis spre aprobare doar 4 proiecte majore 
de infrastructură. Din cele patru proiecte majore depuse, niciunul pentru zona Moldovei. 

Potrivit procedurilor europene, statele membre sunt obligate să trimită la CE spre aprobare proiectele europene cu 
valoare mai mare de 50 de milioane de euro, acestea fiind considerate a fi proiecte majore.  
  Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce alte proiecte majore de infrastructură intenționează Ministerul Transporturilor să depună, având în vedere că până 
în acest moment au fost depuse doar 4? 

2. Intentenționează Ministerul Transporturilor să depună și alte proiecte majore de infrastructură pentru zona de Vest a 
țării? 

3. Care sunt motivele pentru care au fost depuse doar 4 proiecte majore de infrastructură  
            până în acest moment? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                   Deputat 

     Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor 
 

Emisii extrem de mari de Nox provenite de la mașinile diesel 
 

Comisarul european pentru industrie, Elzbieta Bienkowska, a declarat că mașinile diesel sunt de domeniul trecutului și 
că în câțiva ani acestea vor dispărea din cauza emisiilor extrem de mari de Nox. În cadrul acestor declarații, Comisarul 
Elzbieta Bienkowska a precizat că România alături de Slovacia și Polonia ar trebui să crească numărul recall-urilor auto la 
mașinile care au emisii extrem de mari de Nox, deoarece nu-și dorește ca aceste țări să fie pline de mașini diesel vechi. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua în vederea creșterii numărului recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem de mari de Nox? 
2. Ce planuri fezabile aveți pentru ca România să nu ajungă o țară plină de mașini diesel vechi? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                   Deputat 

   Pavel Popescu 
***  

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Situația cardurilor de sănătate 
 

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, anul acesta vor expira aproximativ 730.000 de carduri de sănătate 
din cele din cele peste 14 milioane și vor fi înlocuite cu unele noi. Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Augustus Costache „În niciun caz cardurile de sănătate nu vor putea fi folosite după ce 
expiră”, iar cardurile noi vor ajunge la cetățeni prin poștă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. În cât timp vor ajunge cardurile noi la cetățeni din momentul în care acestea au expirat? 
2. Cum vor beneficia de serviciile medicale cetățenii a căror carduri au expirat, iar cele noi ajung cu întarziere? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                   Deputat 

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

Respectarea legislației privind transportul copiilor în autovehicule 
Doamnă ministru, 
Statistica Consiliului European pentru Siguranţa Transportului din ultimii zece ani plasează România pe primul loc în 

Europa, la numărul copiilor sub 14 ani morţi în accidente rutiere. 27 de cazuri la un milion de locuitori sub 18 ani. Prin 
comparaţie, în Marea Britanie, Norvegia sau Suedia, rata este de şapte ori mai mică.  

Codul Rutier și Regulamentul de aplicare a Codului Rutier reglementează foarte strict transportul copiilor în 
autovehicule.  

Astfel, “conducătorii de autovehicule au obligația să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă 
centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate.” (art. 36 din 
Codul Rutier) 

“Copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule (…) doar dacă sunt fixați sau prinși cu 
ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul (…) Dispozitivul de fixare în scaun pentru 
copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare (…)” (art. 97 
din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier)  

Cu toate acestea, vedem zilnic în trafic sau pe rețelele de socializare, copii mici care se află fie alături de adult la 
volan, fie pe scaunul din dreapta, fie în picioare, în spate, între scaunele sau pe bancheta din spate, dar fără să fie asigurați 
conform reglementărilor mai sus memționate. Toate aceste situații pun în pericol viața acestor copii.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câte incidente rutiere au avut printre victime minorii aflați în autovehicule, în ultimii doi ani? Câți dintre acești 

copii erau asigurați în mașină conform reglementărilor în vigoare? 
2. Câte campanii de conștientizare a riscurilor la care sunt supuși copiii neasigurați în mașini a derulat MAI, în 

ultimii doi ani? 
3. Câte avertismente și sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea legislației privind transportul minorilor în 

autovehicule, în ultimii doi ani? 
4. Există o preocupare la nivelul MAI privind creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor la care sunt 

supuși copiii neasigurați în masini? Se intenționează să se ia măsuri pentru a crește siguranța minorilor în trafic? 
Care sunt aceste măsuri? 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 
Valeria Diana Schelean Șomfelean 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Stadiul proiectului “1 ambulanță pentru fiecare comună” 
Doamnă ministru,  
În Programul de Guvernare 2018-2020, asumat de PSD-ALDE la începutul anului 2018, la Capitolul “Politici în 

domeniul Sănătății” (pg. 96) se precizează următorul obiectiv “Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării 
transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. Având în vedere răspândirea geografică a localităților și 
densitatea populației, prin program se va asigura prezența unei ambulanțe în fiecare comună.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să-mi precizați următoarele: 
 În ce stadiu se află acest Proiect, asumat de către actuala guvernare? 
 Care este calendarul derulării acestui Proiect și termenul limită pentru îndeplinirea obiectivului de a avea o 

ambulanță în fiecare comună? 
 Ce tip de ambulanțe și cu ce dotări vor exista în fiecare localitate? 
 Care este bugetul estimat pentru acest Proiect, pe fiecare an din perioada 2018-2020? Care sunt sursele de 

finanțare pentru acest Proiect? 
  Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.       Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 
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 Interpelări 

 
Adresată: domnului Lucian Șova ministrul Transporturilor 
De către: Tudorița Lungu, deputat  
Obiectul interpelării: Moldova are nevoie de autostradă 

 
Domnule ministru, 
În calitate de reprezentant al Circumscripției Electorale nr. 4 Bacău în Camera Deputaților, vă reamintesc că, pe 19 

mai 2018, mii de oameni - locuitori din Regiunea Nord-Est - au pornit spre Capitală, într-un marș motorizat, în speranța că atât 
mediul de afaceri, cât și simpli cetățeni, vor atrage atenția asupra nevoii ca și această regiune istorică, Moldova, să fie 
străbătută de o autostradă. 

O investiție absolut obligatorie, domnule ministru, în condițiile în care Regiunea Nord-Est ocupă  penultimul loc 
dintre toate regiunile Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul de trai, investițiile publice și private. De ce nu se investește 
în Moldova? În primul rând, din lipsa infrastructurii. Moldova este singura provincie istorică fără niciun kilometru de 
autostradă, iar consecințele sunt evidente: izolarea economică, lipsa de oportunități, migrația tinerilor spre alte zone mai bine 
dezvoltate ale țării sau spre străinătate.  

Fără o autostradă, județele Moldovei sunt condamnate la stagnare economică și sărăcie. ”Moldova vrea autostradă”! 
După 29 de ani de democrație și în an centenar, da, ”Moldova vrea autostradă”, Moldova vrea să fie și ea unită cu restul 
României! Acesta este mesajul pe care protestatarii au vrut să îl transmită guvernului actual, dar în special dumneavoastră, 
domnule Lucian Șova, în calitate de Ministru al Transporturilor.  

Cum agenda nu v-a permis o întâlnire cu miile de români veniți din toate județele Moldovei și ținând seama de 
interesul public, ca reprezentant al comunității în Parlamentul României, vă rog să îmi răspundeți în cel mai scurt timp posibil, 
la o serie de întrebări legate de acest subiect:  

- Care este stadiul documentației celor două autostrăzi pentru Moldova: axa Est-Vest (Târgu Mureș-Iași) și axa Nord-
Sud (București-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani)? 

- Autostrada 7, care ar urma să se desprindă din A3 București-Ploiești și să meargă apoi către Buzău - Focșani-Adjud-
Bacău-Roman-Pașcani, unde să se intersecteze cu autostrada Târgu Mureș-Iași, mai beneficiază de finanțarea europeană, 
nerambursabilă în proporție de 75% din Fondul de Coeziune 2014-2020? 

- Care este calendarul de realizare a acestui proiect, al Autostrăzii A7, care se află pe un coridor european principal și 
care, în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare se afla printre proiectele finanțabile? 

- Din informațiile pe care le dețin, în 2016 au fost lansate licitațiile pentru realizarea studiilor de traseu, obținerea 
avizelor și acordului de mediu, elaborarea proiectelor tehnice pentru cei 346 km de autostradă. Există proiecte încheiate pentru 
realizarea acestora și, dacă da, care sunt firmele care au câștigat licitațiile? 

- Cât privește autostrada Târgu Mureș-Iași, din informațiile pe care le dețin, aceasta ar urma să fie împărțită în trei 
sectoare: Târgu Mureș-Ditrău, Ditrău-Târgu Neamț și Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Există studii de fezabilitate finalizate, a fost 
lansată licitația pentru proiectare și construcția măcar a unui dintre cele trei tronsoane? Există o estimare a costului acestor 
tronsoane? Există un calendar al realizării investiției? Vă rog să precizați care este stadiul documentației, avizelor etc pentru 
fiecare sector de autostradă în parte.  

În speranța că voi primi un răspuns prompt, vă reamintesc, domnule Ministru al Transporturilor, că Moldova este una 
dintre cele mai sărace provincii ale |Uniunii Europene, în care locuiesc încă peste 3,6 milioane de locuitori și unde salariul 
mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu înregistrat în Uniunea Europeană! De aceea, ”Moldova vrea autostradă 

Cu stimă,  
*** 
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Adresată: Doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
De către: Pavel Popescu, deputat  
Obiectul întrebării: Inițiativa de schimburi voluntare în domeniul sănătății 
 

Stimată doamnă ministru, 
La data de 23 noiembrie 2017, Uniunea Europeană a diagnosticat “Starea de sănătate a UE”, o inițiativă întreprinsă de 

Comisia Europeană,  care se extinde pe o perioadă de 2 ani și oferă factorilor de decizie, grupurilor de interese și practicienilor 
din domeniul sănătății, date și informații comparative privind sistemele de sănătate din țările UE. Inițiativa este dezvoltată 
împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Observatorul European privind sistemele și 
politicile de sănătate. Un total de 28 de profiluri de țară în domeniul sănătății au fost publicate de Comisie și oferă o analiză 
aprofundată a sistemelor de sănătate ale statelor membre ale UE prin analiza sănătății populației și a factorilor de risc 
importanți. Alături de cele 28 de profiluri de țară, Comisia Europeană a publicat în acest ciclu recurent de doi ani raportul 
„Sănătatea pe scurt: Europa” (2016) care urmărește evoluția sistemelor de sănătate în direcția accesibilității și rezilienței, 
“Raportul Însoțitor” care trage concluzii transversale din cele 28 de profiluri de țară (2017), cât și “Inițiativa de schimburi 
voluntare în domeniul sănătății”. Conform profilului pe țară în 2017, România a înregistrat următoarele: 

România prezintă cele mai mici cheltuieli pentru sistemul sanitar, cu cele mai scăzute cheltuieli pe locuitor ca pondere 
din PIB în UE. Documentul subliniază că o mare parte din populația României se autoevaluează cu o stare de sănătate bună. 
Totuși, speranța de viață la naștere rămâne una dintre cele mai scăzute din UE, cu aproximativ șase ani sub media UE. 
Raportul scoate în evidenta faptul că sistemul sanitar din țara noastră înregistrează o finanțare redusă și o utilizare ineficientă a 
resurselor publice.  

Consiliului a adoptat pe 16 iunie 2017 o serie de concluzii prin care încurajează cooperarea voluntară între sistemele 
de sănătate din statele membre pentru schimbul de bune practici. 

În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în definirea și punerea în aplicare 
a tuturor politicilor și activităților Uniunii se asigură că acțiunea Uniunii, care completează politicile naționale, are în vedere 
îmbunătățirea sănătății publice și că Uniunea încurajează cooperarea între statele membre în domeniul sănătății publice și, în 
cazul în care este necesar, sprijină acțiunea acestora. Astfel, conform Tratatului, cooperarea voluntară este un element 
important pentru statele membre și pentru UE și trebuie să fie încurajată pentru a asigura continuitatea și durabilitatea 
acțiunilor. 

Furnizarea de asistență medicală de înaltă specializare (HSHC) implică diagnosticarea, tratarea și/sau gestionarea unor 
condiții complexe cu costuri conexe ridicate și poate fi adesea asigurată numai de specialiști din domeniul sănătății cu formare 
adecvată, care lucrează în cadrul unor centre de expertiză, creându-se astfel provocări specifice privind forța de muncă în 
domeniul sănătății. De aceea este necesar ca programul de schimburi voluntare sa fie încurajat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați public: 
1. Dacă în politicile publice pe care le-a elaborat,  Ministerul Sănătății din România  ține seama de constatările oferite 

de raportul „Sănătatea pe scurt: Europa”, de  “Raportul Însoțitor”, cât și de rezultatele din profilul de țară pentru 
România și care sunt masurile pe care le aveți în vedere pentru rezolvarea problemelor constatate în documentele de 
mai sus? 

2. Care sunt deciziile pe care Ministerul Sănătății trebuie să le ia în urma constatării  rezultatelor din Indexului 
European al Consumatorului de Sănătate pe 2017, care plasează sistemul medical românesc drept cel mai slab din 
Europa, după Bulgaria, Albania și Macedonia. Țara ocupă între ultimele locuri la majoritatea indicatorilor 
importanți cum ar fi: drepturile și informarea pacienților, accesibilitatea (timpii de așteptare pentru tratament), 
rezultatele tratamentelor, gama de servicii oferite și extinderea lor, prevenția și farmaceuticele? 

3. Ce demersuri a facut  Ministerul Sănătății în vederea solicitării de  schimburi voluntare către Comisia Europeană 
care se desfășoară pe parcursul anului 2018, cu experții responsabili în efectuarea de analize, astfel încât să 
beneficieze de cunoștințele lor, să înțeleagă în profunzime aspectele în cauză și să elaboreze eventuale răspunsuri? 

Solicit răspunsul în scris și oral.  
Cu deosebită stimă,  

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Întrebare 

Declarație politică 
 
Directiva privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în 

cadrul procedurilor penale, adoptată de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 9 martie 2016, a 
intrat în vigoare la data de 31 martie 2016 și trebuia pusă în aplicare de către statele membre, prin lege dar și prin acte 
administrative necesare până la data de 1 aprilie 2018. 
 În data de 6 aprilie 2016 o inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată de către UDMR. În Senat a primit aviz 
favorabil de la Comisia pentru Drepturile Omului. În urma dezbaterilor din Comisia Juridică și celor din ședința comună a 
Comisiei Juridice și a celei pentru constituționalitate nu s-a reușit depunerea vreunui raport deși termenul era de 20 septembrie 
2016, din cauza tergiversărilor Ministerului Justiției condus de către ministrul Prună.  
 În data de 27 decembrie 2016, Biroul Permanent al Senatului nou ales prin interpretarea alin. (5) al art. 63 al 
Constituției a considerat că inițiativa trebuie clasată. Astfel s-a pierdut un an. În 2017 grupul nostru a depus din nou inițiativa 
iar aceasta a trecut prin adoptare tacită din Senat și stă nedezbătută la Cameră.  

Deși am atras atenția asupra pericolului de infrigement am fost liniștiți că nu există nici o grabă, iar legislația țării 
corespunde Directivei.  
 Iată însă că procedura de depunere în întârziere a fost declanșată . Toate totuși ar trebui să fie adoptată urgent 
inițiativa, chiar dacă unii s-ar putea s-o atace la Cureta Constituțională. 
 

Deputat 
Marton Arpad Francisc 

*** 
 

Declarație politică 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr. 5 Bihor m-am angajat să apăr drepturile și interesele 

comunității maghiare și ale tuturor cetățenilor pe care îi reprezint- maghiari și români- femei și bărbați care trăiesc într-o 
regiune importantă și într-o țară membră a Uniunii Europene, care peste doar câteva luni va prelua președinția rotativă a 
acestui for comunitar.  

Trăim într-o țară ai cărei conducători, la cel mai înalt nivel, afirmă pe plan internațional 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 referi 
la un singur punct, care vizează un drept al cetățenilor: egalitatea de gen în procesul decizional politic prin introducerea unor 
cote de gen.  

Participarea egală a femeilor și bărbaților în politică este o condiție importantă pentru o democrație eficace și o bună 
guvernare. Pe lângă consolidarea și extinderea sistemului democratic, participarea mai multor femei la procesul decizional 
politic are multe efecte pozitive asupra societății, care pot contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al femeilor și bărbaților. 
Printre beneficii se numără societăți mai echitabile și o guvernare favorabilă incluziunii, niveluri de trai mai ridicate, evoluția 
pozitivă în educație, sănătate și infrastructură, precum și o reducere a corupției politice.  

În ultimul deceniu, ponderea femeilor în posturi de conducere la nivel înalt a crescut constant în instituțiile politice și 
în administrația publică în întreaga Uniune Europeană. 
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Mai multe state membre ale UE și-au întărit angajamentul față de egalitatea de gen în procesul decizional politic prin 
introducerea cotelo de gen. 

Astfel, noul președinte francez, Emmanuel Macron, a promis încă din campania sa electorală o paritate strictă bărbați-
femei în guvern și a respectat promisiunea. Guvernul premierului său Edouard Philippe este compus din 15 femei și 15 bărbați. 
Președintele Macron nu putea, de altfel, să realizeze mai puțin decât predecesorul său François Hollande, care, în momentul în 
care a devenit președinte, şi-a respectat și el promisiunea de a numi femei în jumătate din posturile ministeriale. 17 din cei 34 
de miniștri din guvernul din mandatul lui Hollande au fost femei. 

15 state europene legiferează cota de gen, multe partide politice aplică în mod voluntar un sistem paritar prin care 
femeile trebuie să ocupe un anume procent de locuri pe listele lor, uneori chiar jumătate. Cotele nu se aplică însă doar în 
politică. În țări precum Norvegia și, din nou, Franța, femeile trebuie să ocupe cel puțin un sfert din posturile de răspundere în 
întreprinderile mari sau în cele care beneficiază de o participare a statului. 

România este pe ultimul loc în Europa din punct de vedere al reprezentării de gen în politică și pe locul jenant 113 în 
lume, la acest capitol. Legea pe care am propus-o în vederea reprezentării mai echilibrate de gen, de cel puțin 30% bărbați și 
femei, la alegerile locale și parlamentare ar fi putut asigura o participare echilibrată - de minimum 30% pentru femei - pe 
listele de candidați ale formațiunilor politice. Dar propunerea legislativă este ignorată, nu se doreste a fi votată, în condițiile în 
care, în Europa,15 state au legiferat cotele de gen, iar în lume, 88 de state au adoptat această procedură. Mai mult, în 
decembrie 2015, Comisia Europeană a elaborate și publicat ,,Angajament strategic pentru egalitate de gen 2016-2019”. Acest 
angajamentul strategic se concentrează pe cinci domenii prioritare: 

— creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă și egalitate în ceea ce privește independența economică; 
— reducerea diferenței de remunerare, de câștiguri și a diferențelor de pensie dintre bărbați și femei; 
— promovarea egalității între femei și bărbați în procesul decizional; 
— combaterea violenței pe criterii de gen și protejarea și sprijinirea victimelor. 
Cu atât mai mult, la 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 

privind agenda de dezvoltare post-2015, intitulată „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”. 
Acest document  conține 17 Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective specifice și a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2016. ODD-urile au fost concepute pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM). Dar, spre deosebire de 
ODM-uri, care au fost destinate acțiunilor în țările în curs de dezvoltare, ODD-urile se aplică tuturor țărilor. ODD nr. 5 
(„Realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor”) cuprinde cinci obiective specifice. 

Față de cele mai sus menționate, România, țară membră a Uniunii Europene, cu o tendință accentuată pro europeană, 
cu declarații pompoase ale politicienilor cu privire la principiul egalității de gen, a ajuns să nu fie de acord cu asigurarea cotei 
de 30% femei și bărbați pe listele de candidați ale formațiunilor politice. 

Care este adevarata față a clasei politice cu privire la principiul egalității de gen în procesul decizional? De ce într-o 
societate în care femeile au o pondere mai mare decât, numărul bărbaților, într-o societate dornică să se alinieze valorilor 
europene, realitatea  este cu total alta? De ce opțiunea politică este și acum în 2018 de a limita accesul femeilor în procesul 
decizioanal din sfera politică? 

În legislatura actuală reprezentativitatea femeilor în Parlamentul Romaniei este de aprope 20% , cu mult mai redusă 
fata de alte țări europene.  

Se pune înrebarea, oare peste câți ani societatea românescă va fi capabilă să accepte formula proporțională 50-50% 
femei și bărbați în structurile decizionale din sfera politicului ? Oare de câți ani mai avem nevoie ca să putem recunoaște că 
valoarea femeii este egala cu valoarea bărbatului într-o societate modernă? 

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 tuturor femeilor cetățeni ai acestei țări și nu apartenența etnică sau politică.   

Sper ca eforturile reunite ale partidelor îndreptate spre rezolvarea cotelor de gen și a tuturor problemelor cu care se 
confruntă femeile din România, indiferent de etnie sau religie, satisfacerea doleanțelor și nevoilor acestora și, nu în ultimul 
rând, încurajarea și promovarea lor în poziții importante în cadrul societății, vor contribui la eliminarea unor bariere în vederea 
dezvoltării acestei țări. 

Vă mulțumesc pentru atenție,       Deputat 
Biro Rozalia Ibolya 

*** 
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 Întrebare 

 
Adresată: domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
      domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
      doamnei, Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 

 
Acordarea sumelor cuvenite comunei Cetariu ca urmare a pagubelor produse  

de fenomene hidrometeorologice periculoase 
 

În perioada 24-29 februarie a anului 2016, în comuna Cetariu, județul Bihor, în urma precipitațiilor s-a produs o 
alunecare de teren care a afectat grav drumul comunal DC32, la intrarea în satul  Șușturogiu, acolo creându-se un crater de cca 
1,5 metri adâncime pe o lungime de 50 metri și lățime de 10 metri. Comisia constituită prin Ordinul al prefectului nr. 44/2 
martie 2016, compusă din reprezentanți ai Inspectoratului județean pentru situații de urgență, Consiliul județean Bihor și 
Inspectoratul județean în Construcții, a constatat ”afectarea sistemului rutier” și necesitatea reabilitării drumului. 

Consiliul local, din cauza urgenței de reparare a drumului comunal, singura arteră de transport în și din satul 
Șușturogiu, a și contractat lucrarea, conform contractului și devizului atașate prezentei, în valoare de 35.365,21 lei (fără TVA).  

Cu toate demersurile Consiliului local de a obține din Fondul de rezervă sau din Fondul de intervenție la dispoziția 
Guvernului suma de bani corespunzând costurilor cu repararea DC32, sumă de care bugetul local al comunei Cetariu nu 
dispune, la peste 2 ani de la alunecarea de teren nu au primit nici răspuns și nici nu pare că ar fi pe drumul corect. Veți găsi în 
materialul atașat întrebării parlamentare răspunsurile primite de primarul localității de la Secretariatul General al Guvernului și 
de la Ministerul Finanțelor Publice (din lunile noiembrie, respectiv decembrie 2017), precum și adrese înaintate Consiliului 
județean Bihor și Prefecturii Bihor (octombrie 2017). De la Prefectura Bihor nu dispun de răspuns transmis autorităților locale 
Cetariu. 

Firma care a executat lucrările a inițiat procedura de executare silită pentru recuperarea creanțelor pe care le are asupra 
Primăriei Cetariu, rezultatul fiind că în prezent autoritatea locală se află în pericol de a îi fi blocate conturile și, implicit, de a 
mai face plăți. 

Ce măsuri veți lua pentru îndreptarea urgentă a acestei situații, astfel încât primăria Cetariu să poată funcționa?  
Care este procedura prin care autorităților locale li se alocă sumele la care sunt îndreptățite pentru îndepărtarea 

urmărilor unor calamități sau fenomene hidrometeorologice periculoase?  
Este greu de înțeles cum la doi ani și jumătate de la producerea unei calamități soldate cu pagube constatate de o 

comisie legal constituită tocmai în acest scop, totuși o cerere îndreptățită nu a primit niciun răspuns pertinent de la nicio 
autoritate cu atribuții în soluționarea acestei probleme. Ce măsuri veți lua la nivelul M.D.R.A.P. și al M.A.I. pentru 
preîntâmpinarea unor situații de acest fel? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
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 Interpelări 

Adresată: doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al Guvernului României 
De către:  Attila Korodi, deputat  
Obiectul interpelării:  Aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor - Regulamentul  (UE) 2016/679 

 
Stimată doamnă prim-ministru, 
Intrarea în vigoare a  Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE  marchează un 
moment important în era globalizării și a evoluțiilor tehnologice. Regulamentul stabileşte un set unic de reguli cu aplicabilitate 
directă în toate statele membre,  destinat protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii 
Europene. Deşi principiile şi obiectivele principale stabilite de Directiva 95/46/CE rămân valabile, scopul principal al 
Regulamentului este acela de a adapta şi actualiza aceste principii în acord cu evoluţia tehnologiei.   

În acest sens, Regulamentul accentuează responsabilitatea operatorilor care prelucrează date personale și stabileşte  în 
sarcina lor obligaţia  de a demonstra obţinerea consimţământului persoanei pentru prelucrarea  datelor personale. Aceste 
măsuri și demersuri vor însemna o sarcină considerabilă atât pentru operatorii de date de drept public cât și pentru cei de drept 
privat, astfel conformarea cu noile prevederi va presupune o fază de tranziție.  

Credem că cel mai important rol în această fază de tranziție va reveni Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca autoritate națională cu atribuții de monitorizare, control și sancționare. Pe lângă 
acestea, considerăm că ar fi nevoie de  extinderea atribuțiilor ANSPDCP astfel încât acestea să includă și responsabilitatea  
consultării  operatorilor de date în privința celor mai noi soluții tehnologice și, implicit, a impactului acestora în prelucrarea 
datelor cu caracter personal; de asemenea, ANSPDCP ar trebui să asigure formarea  profesională adecvată a responsabililor 
pentru protecţia datelor (DPO). 

Având în vedere importanța aplicării adecvate și echilibrate a Regulamentului și, nu în ultimul rând, având în vedere 
posibilele consecințe economice în termeni de costuri, considerăm ca este necesară adoptarea în regim de urgență a unei 
hotărâri de Guvern în sensul includerii contravențiilor aferente domeniului protecției datelor cu caracter personal pe lista 
contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, în scopul de a oferi instrumentele necesare prevenirii 
unor situații în care companiile mici și mijlocii să ajungă să plătească amenzi semnificative, fără ca statul să ajute în 
implementarea prevederilor GDPR. 

Doamnă Prim-ministru, vă adresăm rugămintea de a iniția demersurile pentru adoptarea hotărârii de Guvern 
susmenționate pentru a ușura conformarea operatorilor de date cu caracter personal noilor prevederi ale Regulamentului (UE) 
2016/679. Solicit răspuns în scris și oral. 

Cu deosebită considerație,         Deputat 
Attila Korodi 

*** 
 
Adresată: domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
De către: Csép Éva-Andrea,  deputat 
Obiectul interpelării: Finanțarea Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) 
  

Ordinul nr. 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale la art. 9, alin. (8) 
prevede următoarele:  “Finanțarea posturilor în cadrul SEOSP și finanțarea COSP se vor realiza de către consiliul 
județean/al municipiului București, prin CJRAE/CMBRAE”, iar potrivit alin. (7) al art. 89 al aceluiași Ordin „Salarizarea 
membrilor comisiei se stabilește în regim de plată cu ora sau de indemnizație de ședință.” 
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene la art. 39, alin. (1) stabilește: “Prin derogare de la prevederile 
art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 
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ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, 
sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum și contribuțiile aferente acestora, precum 
și diferențele salariale prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului 
didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.”  
 Prin urmare, consiliile județene nu aprobă sumele necesare finanțării Comisiei de orientare școlară și profesională 
(COSP) în urma aprobării OUG nr. 90/2017 care conferă această responsabilitate Ministerului Educației Naționale. 
 În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Mureș funcționează Comisia de 
orientare școlară și profesională (COSP, comisie județeană), numită prin decizia Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 
996 din 14.06.2017, care a introdus în programul EDUSAL la ”sumele compensatorii”, sumele necesare pentru Comisia 
(COSP), acestea fiind aprobate doar pe perioada 12.2017-03.2018.  
 Însă, din luna aprilie Ministerul Educației Naționale nu a mai aprobat sumele respective la categoria ”sume 
compensatorii” în EDUSAL, astfel Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) nu mai are posibilitatea 
de a plăti sumele necesare membrilor Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) de două luni, ceea ce reprezintă o 
situație gravă, totuși mai puțin gravă raportat la alte județe din România, unde aceste drepturi salariale nu sunt plătite de la 
începutul anului. 
 Situația este una îngrijorătoare, membrii Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) prestează activitatea 
neremunerat de mai multe luni, astfel încălcându-se un drept prevăzut la art. 41 din Constituția României, respectiv ”dreptul la 
muncă și protecție socială”.  
 Importanța numeroaselor adrese trimise Ministerului Educației Naționale de către aceste instituții din diferite județe 
ale țării, prin care solicită rezolvarea situației, este stabilirea încadrării indemnizației de ședință într-o categorie potrivită în 
programul EDUSAL. Aceste adrese au rămas însă fără răspuns. 
 O altă mare îngrijorare a conducătorilor Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) este faptul 
că aceste instituții nu au un departament sau cel puțin o persoană care să le reprezinte interesele la nivelul Ministerului 
Educației Naționale.  

Vă solicit, domnule ministru, să dispuneți verificarea cu celeritate a celor semnalate mai sus și să mă informați atât pe 
mine, cât și pe conducătorii Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) din fiecare județ, privitor la 
procedura corect aplicabilă pentru introducerea acestor sume aferente indemnizației de ședință în programul EDUSAL pentru a 
putea plăti drepturile salariale ale membrilor Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) în concordanță cu 
prevederile legale. Totodată, vă rog să luați măsuri ca Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) să fie 
reprezentată corespunzător în cadrul Ministerului Educației Naționale. Solicit răspuns oral și în scris.   

Cu stimă,  
Deputat 

Csép Éva-Andrea 
*** 

 
 




