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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 14.10.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2080 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 174 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 374 

441 

– votate  439 
             din care: - înaintate la Senat        43 

                            - în procedura de promulgare   36 

                            - promulgate** 245 

                            - respinse definitiv 115 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1634 

a) pe ordinea de zi 421 
b) la comisii  
 

1192 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

1 

3) Desesizări 15 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 50 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 48 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
  Cele 439 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      183 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   98 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   68 de proiecte de legi 
                       256 de propuneri legislative 
:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022  
  ** În anul 2022 au fost promulgate 282 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 14.10.2022)                                                                                               
 

Totalul iniţiativelor legislative 1645 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 133 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 35 

53 

– votate  
 

51 

             din care: - înaintate la Senat       16 

                            - în procedura de promulgare  14 

                            - promulgate*  11 

                            - respinse definitiv  10 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1634 

a) pe ordinea de zi 421 

b) la comisii  
 

1192 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

1 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 50 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 48 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
 

  Cele 51 de iniţiative legislative votate privesc: 
                      21 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                  8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          11 proiecte de legi 
                      30 de propuneri legislative 
                             din careern:n care  0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 282 de legi, dintre care 271 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţa din ziua de marți, 11 octombrie 2022 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

71  

Dezbătute 
   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         6               

14        

   - votate 
 

14 

                      - la Senat 
 

  8 

                      - la promulgare 
 

  6 

Retrimise la comisii 
 

                    3 

 
 
 

Cele 14 iniţiative legislative votate privesc: 
           
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                            din care: 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          8 proiecte de legi  
               5 propuneri legislative 
   
 

 
 

Ives   
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D. Situaţia proiectelor de legi/propunerilor legislative 
adoptate de Camera Deputaţilor în săptămâna 10 – 14 octombrie 2022 

 
(ședința din 11 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu) 

 
  

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 

spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x nr. 369/2022 - Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii 

Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de 
modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 
iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova  
Adoptat în conformitate cu prevederile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 
2. PL-x nr. 368/2022 - Proiect de Lege pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble 

transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 
1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a 
Statutului acestei bănci   
Adoptat în conformitate cu prevederile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 
3. PL-x nr. 340/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind 

extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021  
Adoptat în conformitate cu prevederile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

 
4. PL-x nr. 341/2022 - Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind 

asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 
Adoptat în conformitate cu prevederile art.75 alin (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
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E. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților  
în săptămâna 10-14 octombrie 2022 

(ședința din 11 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban)  
 

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

 
1. Pl-x 462/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996  
 
2. PL-x 484/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra  

aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat 
prin Legea nr.100/1992  

 
3. PL-x 382/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
 
4.  PL-x 507/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor  

   acte normative în domeniul achiziţiilor publice  
 
5. PL-x 535/2021 - Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor  

administraţiei 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  

 
6. Pl-x 480/2017 - Lege pentru modificarea art.52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a  

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  
 
 
 

II.Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate/respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră 
sesizată și care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 477/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut – Proiectul privind reabilitarea  

patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală – dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la Paris  la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022  

 
2. PL-x 447/2022 - Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la  

construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la 
Wiesbaden, la 4 octombrie 2010  

 
3. PL-x 439/2022 - Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Spitalul Regional de Urgență Craiova –  

dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 
2022  

 
4. Pl-x 249/2022 - Propunere legislativă  privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea,  

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate  
Se comunică respingerea 
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 
Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
(situaţie la data de 17 octombrie 2022) 

 
 

În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 30 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: 
 

 
11 

 
2 

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

 
4 
0 
0 

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

7 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

19 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

1 
17 
0 

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

0 
0 
1 
0 

Total: 30 2  
 

22 
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                                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 17 octombrie 2022) 

 
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 
443/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici 
de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a 
Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al 
Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 
Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 
iulie 2022. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi a Acordului 
privind asistenţa financiară nerambursabilă dintre 
România şi BIRD, acţionând în calitate de administrator 
al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind 
Bunurile Publice Globale, în valoare de 24,2 milioane de 
dolari S.U.A. aferente primei finanţări programatice 
pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi 
incluzivă.  

CD -  OZ Plen 
BUG   
S -   

Raport  
depus pe 
14.09.2022 
(379/R/2022) 

2 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate. (poz. I-
b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a preparatelor 
lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au 
ca materie primă produse obţinute din lapte şi crează 
cadrul juridic în ceea ce priveşte prezentarea produselor 
şi comercializarea acestora.  

S -  Adoptat pe 
12.05.2020 
CD -  OZ Plen 
AGRIC 
 

Raport  
depus pe 
19.09.2022 
(386/R/2022) 

3 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric 
în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului 
centralizat pentru determinarea statelor membre care 
deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel naţional, a 
Regulamentului (UE) 2019/816 privind stabilirea unui 
sistem centralizat pentru determinarea statelor membre 
care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să 
completeze sistemul european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare, precum şi transpunerea Directivei 
(UE) 2019/884 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei-cadru 
2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de 
informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce 

CD - OZ Plen 
JUR  
S -   

Raport  
depus pe 
28.09.2022 
(407/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

priveşte sistemul european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 
2009/316/JAI a Consiliului. 

4 
PLx 

450/2022 
 

Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu 
privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York 
la 14 ianuarie 1975. (poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, 
deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975. 
În vederea implementării dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia 
Spaţială Română (ROSA), care este coordonatorul la nivel 
naţional al activităţilor spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi 
actualiza registrul naţional al obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic.  

CD -  OZ Plen 
ȘT   
S -   

Raport depus 
pe 
11.10.2022 
(424/R/2022) 

5 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea automatizată în sistemul 
automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice. 
(poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii.  

CD -  OZ Plen 
JUR și APĂR   
S -   

Raport depus 
pe 
12.10.2022 
(437/R/2022) 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita 
acţiuni de control asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de sponsorizare/mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ, al respectării 
destinaţiei fondurilor acordate, precum şi a modului de 
utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul 
general consolidat. 

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data de 
29.03.2021 pt. 
raport 
suplimentar  

 
 
 
 

7 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, 
a unor reglementări cu privire la programe 
guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor 
pentru tratament în străinătate, precum şi a Legii 
nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.  

S  - Adoptată pe 
29.06.2022 
CD - BUG, 
MUN și SĂN 
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

8 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru 
modificarea unor termene. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii 
nr.227/2015, abrogarea alin.(2) al art.III din Legea 
nr.136/2019, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999.  

S  - Adoptată pe 
07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

9 

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-
2)  
- 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 

10 

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-12)  
- 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 

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, în principal în scopul 
transpunerii unora dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE 
privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a 
Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, JUR, 
APĂR  și TRSP 
pt. raport comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

12 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa vizează implementarea şi 
aplicarea corectă a Directivei 2013130/UE privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de 
modificare a Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptat pe 
09.05.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport comun 
 

TDR: 
31.05.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx 
552/2022 

 
 

L 
493/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 
rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. (poz. 
I-a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu scopul 
implementării în reglementarea internă a prevederilor 
Directivei de punere în aplicare (UE) 2018/1581 a 
Comisiei din 19 octombrie 2018 de modificare a Directivei 
2009/119/CE a Consiliului în ceea ce priveşte metodele de 
calcul al obligaţiilor de stocare.  

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  IND  
pt. raport 
 

TDR: 
19.10.2022 

14 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic. (poz. I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 
aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 
exigenţele europene incidente în materie, în contextul 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  AGRIC, 
ADMIN și MED 
pt. raport comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

PLx 
375/2022 

 
L 

256/2022 

Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. 
Proiectul vizează crearea cadrului legal necesar pentru 
executarea de lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii 
curente la infrastructura sistemului naţional de 
gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea 
prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor 
executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de 
colaborare. 

S -  Adoptat pe 
14.06.2022 
CD -  ADMIN, 
MED și JUR 
pt. raport comun 

TDR: 
27.06.2022 
 

16 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  MUN și 
SĂN 
pt. raport comun 

TDR: 
25.05.2022 
 

17 
PLx 

557/2022 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
propunându-se în principal: introducerea de noi criterii de 
formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs 

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  SĂN 

 
TDR: 
19.10.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
481/2022 

domeniul sănătăţii. (poz. I-a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pentru toate categoriile de funcţii de conducere: 
manageri, directori executivi şi directori executivi adjuncţi 
ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de 
ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă 
Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, 
medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de calitate 
aferente programelor de formare, elaborate de către OMS 
în programul de asistenţă tehnică din PNRR, înfiinţarea 
unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de 
Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituţie 
publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale 
de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS 
va fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat, iar coordonarea academică se va stabili prin 
hotărâre a Guvernului. 

pt. raport 
 

 

18 

PLx 
558/2022 
 

L 
524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuității asistenței medicale primare prin centrele 
de permanență. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. 
Intervenţiile legislative vizează modul de stabilire a 
zonelor în care se înfiinţează centrele de permanenţă, 
respectiv aprobarea criteriilor prin notă de aprobare 
semnată de ministrul sănătăţii, cu privire la mediul rural 
se instituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă prin constiturea 
echipelor medicale de minim 5 medici, în cazurile în care 
nu se pot constitui echipele formate de minim 7 medici şi 7 
asistenţi medicali, desfăşurarea activităţii centrelor de 
permanenţă doar în sedii fixe, crearea cadrului legal şi 
pentru înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor de permananţă, 
stabilirea sancţiunilor în cazul constatării abaterilor de la 
normele de funcţionare, eliminarea prevederilor legate de 
centrele mobile şi reorganizarea acestora în centre de 
permanenţă fixe, realizarea activităţilor de vaccinare 
împotriva COVID 19 în cadrul centrelor de permanenţă. 

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  SĂN 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
19.10.2022 
 

19 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei ”Delta Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul 
conservării habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii 
managementului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, 
precum şi a modului de gestionare a resurselor 
regenerabile din rezervaţie. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  JUR și 
MED 
pt. raport comun 

TDR: 
02.11.2021 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

20 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.278/2013 privind emisiile industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în sensul 
majorării limitelor amenzilor contravenţionale, precum şi 
al stabilirii unor fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată pe 
21.09.2022 
CD -  JUR și 
MED  
pt. raport comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

21 

PLx 
553/2022 

 
L 

589/2022 
 

Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice 
ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul 
invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva 
Ucrainei. (poz. II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi 
necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de 
către autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central 
şi local, a produselor şi serviciilor software de tip 
antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă 
sau de la un operator economic aflat sub controlul direct 
sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din 
Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu 
participaţie provenind în mod direct sau prin firme 
interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de 
administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă. 

S -  Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  JUR și 
INFOCOM 
pt. raport comun 
 

TDR: 
19.10.2022 

22 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Adoptată pe 
26.06.2017 
CD -  POL EXT 
și CROMANII 
Trimis pe data de 
12.11.2018 pt. 
raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2018 

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

Nr. 
crt 

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

1 
L 

483/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative şi alte măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  Adoptată pe 
12.10.2022 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere 

2 L 
492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea responsabilităților biroului 
unic de legătură și ale autorităților competente în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, 

 
S -  Adoptată pe 
10.10.2022 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) și ale art.39 din 
Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 
dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea 
legislației în materie de protecție a consumatorului și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 pt. dezbatere 

3 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. (poz. 
I-a-2) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 
administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 
activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S -  JUR și APĂR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
29.03.2022 

4 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în 
scopul operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 
intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de 
autorizare privind călătoriile. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 
intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii 
şi de autorizare privind călătoriile. 

CD -  Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - JUR, APĂR și 
INFOCOM 
pt. raport comun 

TDR: 
06.09.2022 

5 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
(poz. I-b-18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea Consiliul Superior al Magistraturii. 

CD -  Adoptată pe 
20.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
27.09.2022 

6 

PLx 
441/2022 

 
L 

603/2022 

Proiect de Lege privind organizarea judiciară. (poz. I-b-16) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor 
în activitatea judiciară, în scopul garantării 
respectării Constituţiei României, republicată, şi 
realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei prin înfăptuirea justiţiei ca serviciu 
public.  

CD - Adoptată pe 
27.09.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
05.10.2022 

7 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 

Proiect de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(poz. I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la 
nivel primar a tuturor aspectelor care privesc 
cariera magistraţilor în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale în materie: admiterea în 
magistratură, stagiul şi examenul de capacitate, 

CD - Adoptat pe 
04.10.2022 
S -  DOMJUST 
pt. raport 

TDR: 
10.10.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 numirea magistraţilor, promovarea acestora, 
efectivă sau pe loc, evaluarea şi formarea 
profesională, numirea în funcţii de conducere, 
revocarea din aceste funcţii, delegarea, detaşarea, 
transferul, numirea judecătorilor în funcţia de 
procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.  

8 
PLx 

447/2022 
 

Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 
pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul 
antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden 
la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea 
unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor 
şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 
octombrie 2010.  

CD -  Adoptat pe 
11.10.2022 
S -   

 

9 
PLx 

439/2022 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - 
Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 
aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022. (poz. I-b-
14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de 
Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va 
deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de 
spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata 
pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi 
expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi va 
prelua paturile existente în Spitalul Clinic de 
Urgenţă. 

CD -  Adoptat pe 
11.10.2022 
S -   

 

10 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-b-11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 
nr.98/2016, Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, 
Legea nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2017.  

 
S  - Adoptată pe 
18.10.2021 
CD - Adoptată pe 
11.10.2022 
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ANTRE 
DOMJUST 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
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SG - Secretar General 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  13 octombrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  10 – 13 octombrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte, din care 2 rapoarte 
suplimentare.                .                

Comisiile permanente au depus  71 avize. 
Cele 19 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                       17 
♦ rapoarte de respingere                      2 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului         6 

♦ Ordonanțe ale Guvernului         1 
 ♦ Proiecte de legi și propuneri legislative    12  
 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1168 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  126  pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  17 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1221  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 440 

♦ rapoarte suplimentare 
73 43 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 500 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

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

în perioada  10  – 13  octombrie  2022 
I. Comisia pentru buget 

 
II. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr.iniţiativ
ă legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
400/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
muncă 

Modificarea art.99 alin.(2) şi a art.100 din Legea nr.227/2015. 
Proiectul de lege vizează creşterea contributivităţii la sistemele 
facultative de pensii prin atragerea cât mai multor persoane 
interesate, crearea un cadru legal de impozitare echitabil al 
acestora pentru a le face atractive şi rentabile. Proiectul 
vizează reglementarea valorii venitului impozabil atunci când 
urmează a se efectua plăţi din fondurile de pensii administrate 
privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III şi segmentul pensiilor 
ocupaţionale din România 

53 
parlam. 

4.10.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare 

(427/R din 
11.10.22) 

2 PLx 
258/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.45/2022 privind 
unele măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din 
industria naţională de apărare – 
raport comun cu Comisia 
pentru apărare 

Adoptarea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 
ale unor operatori economici cu capital integral de stat din 
industria naţională de apărare, care sunt de interes strategic 
pentru statul român şi desfăşoară activităţi necesare realizării 
de produse militare, sensibile şi strategice şi serviciile aferente 
acestora 

Guvern 
7.06.22 
10.20.22 

Raport de 
aprobare 

(436/R din 
12.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
507/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul 
achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016, Legea 
nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea nr.101/2016, precum şi 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2017. Prezentul 
proiect urmăreşte transpunerea Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind atribuirea contractelor de concesiune, a Directivei 
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a 

Guvern 
20.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(429/R din 
11.10.22) 



 

 
III. Comisia pentru agricultură 

 
IV. Comisia pentru administrație 

Directivei 2004/18/CE, a Directivei 2014/25/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE, 
precun şi a Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 
decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care 
vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii 
publice de produse şi a contractelor publice de lucrări 

2 PLx 
228/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.31/2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe  – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație și Comisia 
pentru mediu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Intervenţiile legislative vizează 
instituirea unor măsuri care să conducă la creşterea numărului 
de clădiri renovate energetic cel puţin moderat. Totodată, se 
urmăreşte eficientizarea Programului naţional multianual 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor 
lucrări de intervenţie care să conducă la o renovare, cel puţin 
moderată, precum şi a cheltuielilor necesare elaborării 
documentaţiei tehnico-economice 

Guvern 
10.05.22 
13.09.22 
21.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(439/R din 
13.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator Data dezbaterii Observaţii 

1 PLx 355/2022 

Proiect de Lege privind 
reglementarea modalităţii de 
raportare a stocurilor la 
produsele agricole 

Adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului 
legislativ care să vizeze raportarea stocurilor de 
către producătorii agricoli, depozitarii şi procesatorii 
la nivel naţional a produselor agricole, în contextul 
unei noi situaţii conflictuale, de criză sau de urgenţă 

42 
parlam. 

4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(430/R din 
11.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 462/2022 

Propunere legislativă privind 
completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

Completarea cu un nou alineat a art.9 din Legea 
nr.7/1996. Potrivit expunerii de motive, intervenţia 
legislativă are ca scop ca începând din anul 2023 până în 
anul 2026, să fie realizată cadastrarea integrală a cel puţin 
1000 de unităţi administrativ-teritoriale, în special din 

8 
deputați 

4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(426/R din 
11.10.22) 



 

mediul rural. Fondurile bugetare necesare efectuării 
acestei activităţi vor fi puse la dispoziţie de Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

2 Plx 146/2022 

Propunere legislativă privind 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

Completarea OUG nr.41/2016, în sensul instituirii în 
sarcina instituţiilor publice, organelor de specialitate ale 
administraţiei centrale şi locale şi persoanelor juridice de 
drept privat, care au obţinut, potrivit legii, statut de 
utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un 
serviciu public, a unei obligaţii de a pune la dispoziţia 
cetăţenilor, în mod gratuit, în format fizic pe hârtie sau în 
format electronic, pe pagina de internet proprie, modele 
de formulare sau cereri aferente serviciilor furnizate. 
Potrivit iniţiatorilor, demersul legislativ urmăreşte 
eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea 
timpilor în relaţia cu publicul şi respectarea principiului 
accesibilităţii serviciilor publice 

24 
deputați 

4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(428/R din 
11.10.22) 

3 PLx 535/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale şi a Legii 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor – raport 
comun cu Comisia juridică 

Completarea art.6 alin.(2) din Legea nr.115/2015, precum 
şi a art.2 alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul 
legislativ urmăreşte, potrivit expunerii de motive, 
extinderea interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier 
judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori 
senator sau deputat şi pentru persoanele condamnate 
definitiv pentru comiterea de infracţiuni contra vieţii, 
contra libertăţii persoanei, privind traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii 
sexuale, rele tratamente aplicate minorului, daca 
victimele sunt minori la data săvârşirii faptelor şi nu a 
intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare 

61 
parlam. 

4.10.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(431/R din 
11.10.22) 

4 PLx 228/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.31/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe  – raport 
comun cu Comisia pentru 
industrii și Comisia pentru 
mediu 

Modificarea şi completarea OUG nr.18/2009. 
Intervenţiile legislative vizează instituirea unor măsuri 
care să conducă la creşterea numărului de clădiri renovate 
energetic cel puţin moderat. Totodată, se urmăreşte 
eficientizarea Programului naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor 
lucrări de intervenţie care să conducă la o renovare, cel 
puţin moderată, precum şi a cheltuielilor necesare 
elaborării documentaţiei tehnico-economice 

Guvern 
10.05.22 
13.09.22 
21.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(439/R din 
13.10.22) 



 

 
V. Comisia pentru mediu 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
228/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.31/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe  – raport comun cu 
Comisia pentru industrii și 
Comisia pentru administrație 

Modificarea şi completarea OUG nr.18/2009. Intervenţiile 
legislative vizează instituirea unor măsuri care să conducă 
la creşterea numărului de clădiri renovate energetic cel 
puţin moderat. Totodată, se urmăreşte eficientizarea 
Programului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin 
introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucrări de 
intervenţie care să conducă la o renovare, cel puţin 
moderată, precum şi a cheltuielilor necesare elaborării 
documentaţiei tehnico-economice 

Guvern 
10.05.22 
13.09.22 
21.09.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(439/R din 
13.10.22) 

 
 
 

5 PLx 535/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale şi a Legii 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor – raport 
comun cu Comisia juridică 

Completarea art.6 alin.(2) din Legea nr.115/2015, precum 
şi a art.2 alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul 
legislativ urmăreşte, potrivit expunerii de motive, 
extinderea interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier 
judeţean, primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori 
senator sau deputat şi pentru persoanele condamnate 
definitiv pentru comiterea de infracţiuni contra vieţii, 
contra libertăţii persoanei, privind traficul şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii 
sexuale, rele tratamente aplicate minorului, daca 
victimele sunt minori la data săvârşirii faptelor şi nu a 
intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost 
împlinit termenul de reabilitare 

61 
parlam. 

4.10.22 
11.10.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(431/RS din 

11.10.22) 

6 Plx 480/2017 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente 
– raport comun cu Comisia 
juridică 

Modificarea art.52 alin.(14) din Legea nr.208/2015, în 
sensul stabilirii interdicţiei de a candida la alegerile 
parlamentare pentru persoanele care la data depunerii 
candidaturii au suferit condamnări penale definitive 

24 
parlam. 

11.10.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(298/RS din 

11.10.22) 



 

VI. Comisia pentru muncă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
400/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal – raport 
comun cu Comisia pentru 
buget 

Modificarea art.99 alin.(2) şi a art.100 din Legea nr.227/2015. 
Proiectul de lege vizează creşterea contributivităţii la sistemele 
facultative de pensii prin atragerea cât mai multor persoane 
interesate, crearea un cadru legal de impozitare echitabil al 
acestora pentru a le face atractive şi rentabile. Proiectul 
vizează reglementarea valorii venitului impozabil atunci când 
urmează a se efectua plăţi din fondurile de pensii administrate 
privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III şi segmentul pensiilor 
ocupaţionale din România 

53 
parlam. 

4.10.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare 

(427/R din 
11.10.22) 

 
VII. Comisia pentru învățământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 343/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei naţionale 
1/2011 

Modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011, 
în sensul introducerii unor incompatibilităţi între funcţiile de 
conducere din cadrul unităţilor de învăţământ, al 
inspectoratelor şcolare şi al unităţilor conexe ale 
învăţământului preuniversitar şi calitatea de membru al 
organelor de conducere de la orice nivel teritorial ale 
partidelor politice 

19 parlam. 11.10.22 

Raport de 
respingere 
(433/R din 
12.10.22) 

2 Plx 417/2022 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Completarea art.49 din Legea nr.1/2011 cu un nou alineat, 
alin.(5), potrivit căruia unităţile de învăţământ special pot fi 
şi centre de resurse şi asistenţă educaţională pentru copiii, 
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în 
învăţământul de masă 

19 deputați 11.10.22 

Raport de 
respingere 
(434/R din 
12.10.22) 

3 PLx 546/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.128/2022 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

Modificarea şi completarea Legii nr.1/2011. Potrivit 
proiectului, în localităţile în care nu există suficiente creşe şi 
grădiniţe se pot dezvolta servicii de educaţie timpurie 
complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniţă 
comunitară, care vor putea funcţiona ca structuri ale unităţilor 
de învăţământ. Totodată, instituţiile de învăţământ superior 
acreditate pot organiza împreună cu operatori economici, 
învăţământ superior dual, formă de învăţământ în care 
responsabilităţile cu privire la desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, predare şi evaluare sunt partajate între instituţia de 
învăţământ acreditată şi operatorii economici 

Guvern 11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(440/R din 
13.10.22) 



 

 
VIII. Comisia juridică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 462/2022 

Propunere legislativă 
privind completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Completarea cu un nou alineat a art.9 din Legea nr.7/1996. 
Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă are ca 
scop ca începând din anul 2023 până în anul 2026, să fie 
realizată cadastrarea integrală a cel puţin 1000 de unităţi 
administrativ-teritoriale, în special din mediul rural. 
Fondurile bugetare necesare efectuării acestei activităţi vor 
fi puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 

8 deputați 4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(426/R din 
11.10.22) 

2 PLx 
507/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2021 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
achiziţiilor publice – 
raport comun cu 
Comisia pentru industrii 

Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul 
achiziţiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016, Legea 
nr.99/2016, Legea nr.100/2016, Legea nr.101/2016, precum 
şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2017. Prezentul 
proiect urmăreşte transpunerea Directivei 2014/23/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, a 
Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice 
şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, a Directivei 
2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile 
care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a 
Directivei 2004/17/CE, precun şi a Directivei 89/665/CEE a 
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a 
contractelor publice de lucrări 

Guvern 
20.09.22 
4.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(429/R din 
11.10.22) 

3 PLx 
535/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale şi a Legii 208/2015 
privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor – 
raport comun cu 

Completarea art.6 alin.(2) din Legea nr.115/2015, precum şi 
a art.2 alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul legislativ 
urmăreşte, potrivit expunerii de motive, extinderea 
interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier judeţean, 
primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori senator sau 
deputat şi pentru persoanele condamnate definitiv pentru 
comiterea de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii 
persoanei, privind traficul şi exploatarea persoanelor 
vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii sexuale, rele 

61 parlam. 
4.10.22 
11.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(431/R din 
11.10.22) 



 

Comisia pentru 
administrație 

tratamente aplicate minorului, daca victimele sunt minori la 
data săvârşirii faptelor şi nu a intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare 

4 
PLx 

448/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte 
normative referitoare la 
căutarea automatizată în 
sistemul automatizat 
pentru identificarea 
datelor dactiloscopice – 
raport comun cu 
Comisia pentru apărare 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul respectării 
condiţiilor aplicabile principiului disponibilităţii, prin 
includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice 
prevăzute la art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de date 
dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi Statelor Unite ale Americii. Astfel, se propune 
modificarea art.2 lit.b) din Ordonanţa Guvernului 
nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării 
automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele 
membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii 
activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, 
în sensul introducerii în categoriile de date dactiloscopice ce 
fac obiectul fluxului de lucru Prüm al sistemului AFIS 
naţional şi a datelor dactiloscopice obţinute de la persoanele 
fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor, potrivit 
art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală. De asemenea, se propune modificarea 
art.2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.158/2019 pentru stabilirea 
unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C., în sensul introducerii în categoriile de 
date dactiloscopice ce fac obiectul fluxului de lucru care 
permite punctului/punctelor naţional/naţionale de contact, 
desemnat/desemnate de partea americană, căutarea 
automatizată şi compararea datelor şi a datelor 
dactiloscopice obţinute de la persoane fizice pentru care s-a 
dispus luarea amprentelor, potrivit art.196 alin.(1) şi (3) din 
Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 

Guvern 
19.09.22 
26.09.22 

Raport de 
aprobare  

(437/R din 
12.10.22) 

5 
PLx 

493/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea art.2 alin.(1) 
din Legea nr.73/1993 
pentru înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea Consiliului 

Completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993, cu o nouă 
literă, lit.f1), normă ce instituie o nouă atribuţie a 
Consiliului Legislativ, potrivit căreia, acesta întocmeşte 
versiuni consolidate ale legilor, ordonanţelor şi hotărârilor 
cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi completarea 
Legii nr.24/ cu un nou articol, respectiv art.701, prin care se 

Guvern 11.10.22 

Raport de 
aprobare  

(438/R din 
12.10.22) 



 

Legislativ, precum şi a 
Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative 

propune publicarea pe site-ul Consiliului Legislativ a 
versiunii consolidate a unui act normativ care a suferit 
intervenţii legislative, după intrarea în vigoare a actului de 
modificare şi/sau de completare 

6 PLx 
535/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice 
locale şi a Legii 208/2015 
privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
administrație 

Completarea art.6 alin.(2) din Legea nr.115/2015, precum şi 
a art.2 alin.(6) din Legea nr.208/2015. Demersul legislativ 
urmăreşte, potrivit expunerii de motive, extinderea 
interdicţiei de a fi ales consilier local, consilier judeţean, 
primar sau preşedinte al consiliului judeţean ori senator sau 
deputat şi pentru persoanele condamnate definitiv pentru 
comiterea de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii 
persoanei, privind traficul şi exploatarea persoanelor 
vulnerabile, contra libertăţii, integrităţii sexuale, rele 
tratamente aplicate minorului, daca victimele sunt minori la 
data săvârşirii faptelor şi nu a intervenit reabilitarea 
judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare 

61 parlam. 
4.10.22 
11.10.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(431/RS din 

11.10.22) 

7 Plx 480/2017 

Propunere legislativă 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.208 
din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale 
Permanente – raport 
comun cu Comisia 
pentru administrație 

Modificarea art.52 alin.(14) din Legea nr.208/2015, în 
sensul stabilirii interdicţiei de a candida la alegerile 
parlamentare pentru persoanele care la data depunerii 
candidaturii au suferit condamnări penale definitive 

24 parlam. 11.10.22 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(298/RS din 

11.10.22) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IX.  Comisia pentru apărare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 479/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.81/2022 pentru 
modificarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.122/1998 privind 
acumularea, scoaterea şi 
împrospătarea produselor din 
rezervele proprii ale forţelor 
destinate apărării naţionale 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
pentru modificarea şi completarea art.9 din 
Ordonanţa Guvernului nr.122/1998, în sensul 
instituirii posibilităţii donării unor produse din 
rezervele proprii ale forţelor destinate apărării 
naţionale 

Guvern 11.10.22 

Raport de 
aprobare  

(435/R din 
12.10.22) 

2 PLx 258/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.45/2022 privind 
unele măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria 
naţională de apărare – raport 
comun cu Comisia pentru buget 

Adoptarea unor măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor operatori economici cu 
capital integral de stat din industria naţională de 
apărare, care sunt de interes strategic pentru statul 
român şi desfăşoară activităţi necesare realizării de 
produse militare, sensibile şi strategice şi serviciile 
aferente acestora 

Guvern 
7.06.22 
10.20.22 

Raport de 
aprobare 

(436/R din 
12.10.22) 

3 PLx 448/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea unor acte normative 
referitoare la căutarea 
automatizată în sistemul 
automatizat pentru identificarea 
datelor dactiloscopice – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul 
respectării condiţiilor aplicabile principiului 
disponibilităţii, prin includerea datelor 
dactiloscopice ale persoanelor fizice prevăzute la 
art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de 
date dactiloscopice realizat cu statele membre ale 
Uniunii Europene şi Statelor Unite ale Americii. 
Astfel, se propune modificarea art.2 lit.b) din 
Ordonanţa Guvernului nr.10/2012 pentru crearea 
cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor 
de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii 
Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de 
laborator referitoare la datele dactiloscopice, în 
sensul introducerii în categoriile de date 
dactiloscopice ce fac obiectul fluxului de lucru 
Prüm al sistemului AFIS naţional şi a datelor 
dactiloscopice obţinute de la persoanele fizice 

Guvern 
19.09.22 
26.09.22 

Raport de 
aprobare  

(437/R din 
12.10.22) 



 

pentru care s-a dispus luarea amprentelor, potrivit 
art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală. De asemenea, se 
propune modificarea art.2 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 
Washington D.C., în sensul introducerii în 
categoriile de date dactiloscopice ce fac obiectul 
fluxului de lucru care permite punctului/punctelor 
naţional/naţionale de contact, desemnat/desemnate 
de partea americană, căutarea automatizată şi 
compararea datelor şi a datelor dactiloscopice 
obţinute de la persoane fizice pentru care s-a dispus 
luarea amprentelor, potrivit art.196 alin.(1) şi (3) din 
Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

                               
       X.  Comisia pentru știință și tehnologie 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
450/2022 

Proiect de Lege 
privind aderarea la 
Convenţia cu privire 
la înregistrarea 
obiectelor lansate în 
spaţiul 
extraatmosferic, 
deschisă pentru 
semnare la New 
York la 14 ianuarie 
1975 

Aderarea României la Convenţia cu privire la înregistrarea 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru 
semnare la New York la 14 ianuarie 1975. În vederea 
implementării dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia Spaţială Română 
(ROSA), care este coordonatorul la nivel naţional al activităţilor 
spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi actualiza registrul naţional al 
obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic. Obligaţia corelativă 
a operatorilor naţionali care lansează obiecte spaţiale constă în 
declararea către Agenţia Spaţială Română (ROSA) a tuturor 
informaţiilor necesare înregistrării lansării obiectului spaţial în 
registrul naţional, prcum şi obligaţia informării atunci când 
obiectul nu se mai află pe orbită. Agenţia Spaţială Română va 
transmite prin mijloace diplomatice (Ministerul Afacerilor 
Externe), către Secretarul General al ONU, informaţiile necesare 
înscrierii în registrul ONU 

Guvern 10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(424/R din 
11.10.22) 

 
             
 



 

 
XI.  Comisia pentru tineret și sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
468/2021 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
Legii educaţiei fizice 
şi sportului 
nr.69/2000 

Completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 
„tichetelor de sportiv”, reprezentând bonuri de valoare pe suport de 
hârtie destinate exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind 
practicarea sportului de performanţă la nivel de copii şi juniori, ce 
pot fi utilizate pe teritoriul României pentru servicii sau bunuri 
furnizate de persoane juridice cu care Ministerul Tineretului şi 
Sportului încheie un acord în acest sens 

53 
parlam. 

20.09.22 
10.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(425/R din 
11.10.22) 

 
         XII.  Comisia pentru antreprenoriat și turism 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

387/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.65/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei 
nr.58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de turism în 
România şi a altor acte 
normative 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998, în sensul 
abrogării prevederilor privind ataşaţii de turism, întrucât 
reţeaua de ataşaţi de turism nu a fost operaţionalizată până în 
prezent, iar înfiinţarea posturilor aferente acesteia nu 
constituie o prioritate în contextul crizei actuale, politica de 
promovare a turismului pe pieţele ţintă şi emergente externe 
putând fi realizată imediat prin reprezentanţii Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din cadrul 
reţelei externe de comerţ 

Guvern 4.10.22 

Raport de 
aprobare  

(432/R din 
11.10.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Alexandru-Nicolae Bociu, președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor 

 
Fonduri pentru înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea adăposturilor pentru animale 

 
Domnule președinte,  
Alte state membre ale comunității europene folosesc fonduri UE pentru ONG-uri sau diverși operatori economici care 

înființează, extind, modernizează sau dotează adăposturi pentru animale. Sanctuarele naționale, dedicate mai multor specii de 
patrupede fără stăpân, au și ele nevoie stringentă de avantajele pe care finanțarea europeană le-ar aduce, generând atât 
îmbunătățirea condițiilor de lucru al personalului auxiliar, viețuirea animalelor, precum și încurajarea unor noi astfel de 
inițiative cu impact semnificativ în societate.  

Vă rog să-mi comunicați dacă există vreo axă pentru înființarea, modernizarea, extinderea și/sau dotarea adăposturilor 
de animale în exercițiul financiar actual, 2021-2027, de care ar putea dispune ONG-urile din domeniu, agenții economici sau 
primăriile ori consiliile județene sau dacă sunt disponibile fonduri directe, venite de la Uniune.   

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                     Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 
Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 
Precizări privind reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale cu fonduri europene 

 
Domnule ministru,  
Și blocurile de locuințe nereabilitate termic, în care nu există asociații de proprietari, au nevoie de măsuri suplimentare 

necesare pentru scăderea consumului de energie, proces care va contribui și la reducerea semnificativă a costurilor cu 
întreținerea lunară, pe termen lung. Concomitent, ar rezulta și o contribuție la diminuarea efectelor nocive, climatice prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și la creșterea gradului de independență energetică.   

Din această perspectivă cu potențial ameliorant, vă rog să-mi precizați dacă veți dispune unele măsuri prin care 
anveloparea termică pentru clădirile rezidențiale, multifamiliale în care nu nu există asociații de proprietari, să se realizeze prin 
finanțare europeană.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,          Deputat 

Adrian Alda 
*** 
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Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 

Modul în care ANRE înțelege să-și exercite atribuțiile ce-i revin conform legii 
 
Domnule președinte,  
Am urmărit cu stupoare și cu mare îngrijorare declarația vicepreședintelui ANRE, Zoltan Nagy-Bege, prin care ne-a 

anunțat public faptul că: “Un furnizor mare, nu-i dau numele, din luna mai nu a emis nici o factură la energia electrică” și că  
“dintre cei care nu au plătit facturi, probabil vor plăti factura pentru cinci luni”, sfătuind românii să plăteasca în avans facturile.  

Îmi exprim speranța, domnule președinte, că sunteți la curent cu această declarație halucinantă a vicepreședintelui 
ANRE, prin care românii sunt sfătuiți să plătească în avans facturile la energie electrică, dacă doresc facturi mai mici.  

Statutul instituției pe care o conduceți  nu este acela de a da sfaturi aberante, nu toți românii au veniturile angajaților 
ANRE, care să le permită să plătească în avans facturile uriașe.  

Atribuțiile și competențele ANRE sunt de promovarea unei piețe interne europene de energie  electrică  și gaze naturale 
sigură și competitiva, de asigurarea protecției consumatorului, prin sprijinirea clienților vulnerabili, prin impunerea unor 
standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice și a gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienților 
finali la datele proprii de consum, precum și prin informarea corectă și completă a consumatorilor.  

Și nu in ultimul rând, aveți atribuția exercitării controlului cu privire la respectarea de către operatorii economici din 
sectorul energiei electrice termice și gazelor naturale, a reglementărilor emise, a obligațiilor prevăzute de legislația națională și 
de legislația Uniunii Europene în domeniu.  

Față de declarațiile vicepreședintelui ANRE, Zoltan Nagy-Bege, și raportat la statutul, rolul și  atribuțiile  ANRE, cu 
respectarea principiului transparenței, imparțialității și neutralității în relația cu operatorii economici, vă rog să-mi răspundeți, 
domnule președinte:  

1. Cine este “marele furnizor” care de 5 luni nu a emis facturi la energia electrică, la care făcea referire vicepreședintele 
ANRE în declarația publică;  

2. Dacă declarația vicepreședintelui ANRE se înscrie în categoria informării corecte și complete a consumatorilor, și 
dacă respectă principiile în baza cărora vă exerciați atribuțiile;  

3. Cum și-a exercitat ANRE atribuția de protecție a consumatorului de energie electrică și de gaze naturale;  
4.Care sunt standardele de calitate ale serviciilor publice din sectorul energiei electrice și a gazelor naturale, pe care ați 

reușit să le impuneți, în exercitarea atribuțiilor care revin ANRE;  
5. În ce constă facilitarea accesului clienților finali la datele proprii de consum;  
6. Dacă la această oră, consumatorii  beneficiază de o informare corectă și completă din partea furnizorilor;  
Nu în ultimul rând, în conformitate cu statutul și rolul ANRE, a principiilor în baza cărora vă exercitați atribuțiile, vă 

solicit, domnule președinte, să oferiți informații publice consumatorilor de energie din România, cu privire la  numele 
furnizorului.  

Vă aduc la cunoștință că instituția pe care o conduceți se află sub control parlamentar, iar dumneavoastră, în calitate de 
reprezentant al acesteia, aveți obligația de a răspunde cu celeritate întrebărilor adresate.  

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Steluța Cătăniciu 
*** 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
     domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
     domnului Florin-Marian Spătaru, ministrul Economiei 

 
Cheltuirea nejustificată de către șefii de la TRANSELECTRICA SA  

a peste 800000 de euro pentru achiziționarea de autoturisme noi 
 
Recent, având în vedere îngrijorarea și nemulțumirea crescânde ale majorității populației față de majorarea explozivă și 

nejustificată a facturilor la energie electrică și ținând cont de preocupările Guvernului și Parlamentului României de a găsi 
soluții urgente și echitabile pentru cetățeni și agenți economici, v-am devoalat într-o interpelare (la care nu mi-ați răspuns până 
în prezent) faptul că șefii de la companiile naționale TRANSELECTRICA SA (societatea de transport a energiei electrice) și 
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SMART SA (societatea de mentenanță a rețelei de transport a energiei electrice, care este o subsidiară a TRANSELECTRICA, 
ce deține 70% din actiuni, restul de 30% aparținând Ministerului Economiei) s-au găsit să organizeze, în prima parte a lunii 
septembrie a.c., o întrunire-petrecere (faptic, un bairam de trei zile și trei nopți) la Hotelul Hilton din Sibiu (hotel de 5 stele), 
pentru care a fost alocată suma de 50000 de euro din banii contribuabililor jecmăniți.   

Ulterior, am fost sesizat asupra unor alte cheltuieli uriașe și nejustificate ale companiei de stat TRANSELECTRICA 
SA,  în fruntea căreia se află directorul general Constantin Cătălin Nadolu, numit în această funcție de un an și cîteva luni (în 
25 iunie 2021), cunoscut drept un apropiat, un promovat și un protejat al fostului premier liberal Florin Vasile Cîțu, a carui 
singură experiență managerială de o viață a fost cea de contabil la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, post în care a fost uns 
grație tatălui său, Mircea Nadolu, fost subprefect și prefect PNL al județului Vâlcea (și amic profund îndatorat al fostului prim-
ministru Cîțu, pe ai cărui părinți i-a ajutat să dobândească, fără drept, 75 de hectare de pădure în stațiunea montană Voineasa). 
Sub conducerea executivă a lui Nadolu junior, profitul TRANSELECTRICA  s-a înjumătățit în primul semestru al acestui an 
comparativ cu primul semestru al anului trecut.  

Într-un asemenea context, printr-un anunț postat recent pe SEAP, TRANSELECTRICA a anunțat achiziționarea prin 
licitație a 41 de autovehicule noi atât de teren cât și de oraș, cu suma totală de 4.068.214 lei, care echivalează cu circa 815.000 
de euro, rezultând că prețul mediu al unui autoturism este în jur de 20.000 de euro. Mai este de semnalat faptul că, în 
procedura de licitație, sunt implicate 28 de persoane cu funcții de decizie în cadrul TRANSELECTRICA, ceea ce înseamnă că 
un decident se ocupă de achiziționarea a cel puțin unui autovehicul.  

Pentru considerentele expuse, vă solicit să răspundeti la următoarea întrebare:  
Dacă cele 41 de autovehicule noi ce se doresc a fi achiziționate de către TRANSELECTRICA prin anunțul postat recent 

pe SEAP este legală, necesară și dacă acele autovehicule sunt de producție internă sau externă?   
Solicit răspuns scris și oral.   

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

      doamnei Hajnalka Ildiko Vig, președinte director general Agenția Națională de Cadastru și Publicitate  
       Imobiliară 
 
Necesitatea urgentă a unor clarificări și reglementări privind situația planurilor parcelare supuse regimului  

cadastral și de carte funciară, în contextul evitării unui blocaj în accesarea fondurilor europene  
sau a altor proiecte de dezvoltare 

Domnule ministru,  
Doamnă președinte director general, 
În cadrul audiențelor avute în circumscripția electorală nr. 28 Mureș, mi-au fost sesizate - spre clarificare - o serie de 

aspecte referitoare la aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, respectiv la situația planurilor parcelare, 
întocmite conform prevederilor art. 40, alin. (5) – (12) pentru terenuri care fac obiectul înregistrării sistematice, la nivel de 
sector cadastral sau al întregii unități administrativ-teritoriale, realizate în condițiile articolelor nr. 11 – 15, din aceeași lege.  

Se constată, astfel, că imobilele înregistrate în planul cadastral și în cartea funciară, provenite din planuri parcelare sau 
din lucrări de înregistrare sistematică au aceleași caractere juridice, cu referire expresă la următoarele aspecte:   

• Sunt lucrări de cadastru sistematic sau asimilate, realizate conform realității din teren;  
• Prevalența situației identificate prin măsurători și potrivit actele juridice colectate;  
• Actualizarea, din oficiu, a imobilelor înregistrate anterior, fără acordul proprietarilor;  
• Răspunderea cu privire la corectitudinea documentelor tehnice aparține, în ambele situații, persoanei autorizate și 

primarului;  
• Afișarea publică a documentelor recepționate, de către OCPI;  
• Emiterea de către primar a anunțului prealabil, cu cel puțin 5 zile înainte de afișare;  
• Formularea de cereri de rectificare, în perioada de afișare, de către persoanele interesate;  
• Soluționarea cererii de rectificare, care poate fi contestată cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a 

imobilului;  
• Recepția documentelor tehnice finale și înscrierea din oficiu în cartea funciară;  
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• Înscrierile din cărțile funciare deschise pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data 
primei înscrieri subsecvente efectuate.  

În acest context, apreciez că se impun din partea instituției coordonate de dvs. unele clarificări privind posibilitatea 
întocmirii planurilor parcelare, pe o suprafață determinată, necesare proiectelor de dezvoltare, cu finanțare proprie, națională 
sau europeană, în cazul sectoarelor cadastrale pentru care există un contract de servicii de înregistrare sistematică, având în 
vedere faptul că perioada de realizare a înregistrării sistematice este mult mai mare în raport cu cea a planurilor parcelare.   

În lipsa acestor clarificări, proprietarii menționați, și chiar întregi unități administrativ-teritoriale din România – pot fi în 
situația unui blocaj care poate dura ani de zile, perioadă în care proiectele acestora nu pot fi demarate, accesarea fondurilor 
europene devenind imposibilă.  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule ministru și doamnă președinte director general:   
- Este posibilă întocmirea, recepția și înscrierea în cartea funciară a planurilor parcelare elaborate în condițiile art. 40 din 

Legea nr. 7/1996 pentru terenuri care fac obiectul unor contracte de servicii de înregistrare sistematică în curs de execuție?  
- În situația recepției planurilor parcelare, în ce fel sunt afectate sau, mai concret, care este efectul asupra contractelor de 

servicii de înregistrare sistematică?  
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Cazarea studenților de origine română 
Stimată doamnă ministru,  
Mai mulți tineri de etnie română din Ungaria mi-au adus în atenție situația deosebit de gravă cu care se confruntă și pe 

care o consider, mai ales în contextul actual, inacceptabilă.  Astfel, zeci de studenți de etnie română, dar cetățeni maghiari, 
născuți în Ungaria și înscriși la facultăți din Vestul României, mi-au semnalat faptul că nu se mai bucură de sprijinul statului 
român în ceea ce privește asigurarea cazării gratuite! Asta, în ciuda faptului că HG 844, din 13.08.2008, precizează clar la 
articolul doi:  

(1) Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de 
specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova şi din Ucraina, cei de origine etnică română din afara 
graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază 
în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România, beneficiază de cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti.  

(2) Cheltuielile de cazare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  
Față de cele semnalate de acești studenți, vă solicit, doamnă ministru, să îmi comunicați dacă sunteți la curent cu situația 

descrisă și ce măsuri ați luat sau veți lua pentru ca țara noastră să nu-i piardă pe acești studenți, etnici români, care au nevoie 
de sprijinul nostru pentru a studia în România.  Solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc.          Deputat  
Cu stimă,        Ioan Mang 

*** 
 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Precizări privind modul în care se realizează educația rutieră în învățământul preuniversitar 
 

Doamnă ministru, 
România se confruntă, în continuare, cu un număr foarte mare de victime rezultate în urma accidentelor rutiere, în ciuda 

înăspririi sancțiunilor din Codul Rutier.  
OUG 195/2002 prevede la art.124 că ”Ministerul Educației și Cercetării are următoarele atribuții: a) asigură, prin 

programa școlară, educația rutieră a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar; b) asigură, în unitățile de 
învătământ specializate, pregătirea cursanților în vederea obținerii permisului de conducere; c) îndrumă, coordonează și 
controlează, prin inspectoratele școlare, activitatea de educație rutieră în unitățile de învătământ, inclusiv de pregătire și de 
perfecționare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activități; d) asigură materialul didactic pentru laboratoarele 
de educație rutieră și parcurile-școală proprii de circulație”.  
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Având în vedere că în majoritatea unităților de învățământ preuniversitar nu se țin orele de educație rutieră, vă rog să-mi 
comunicați câte cursuri sunt prevăzute, la ora actuală, în programa școlară a elevilor și la ce clase se realizează acest tip de 
educație, dar și câte inspectorate școlare de la nivel național au coordonat sau controlat efectuarea orelor de educație rutieră în 
unitățile de învățământ.    

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,               Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Cum acționează MMAP pentru revitalizarea ecoclimatului din râurile naționale 
Domnule ministru, 
Pe fondul secetei accentuate de anul acesta, dar și din cauza braconajului, mare parte dintre apele curgătoare de la 

nivelul României au nevoie stringentă de repopulare piscicolă. De asemenea, revitalizarea ecoclimatelor din multe râuri nu a 
mai fost efectuată de foarte mulți ani, lucru demonstrat și de scăderea accentuată a capturilor de pește. În plus, în ultima 
perioadă, speciile autohtone de pește, valoroase din punct de vedere economic, au fost înlocuite cu unele exotice sau mai puțin 
importante. Numai că și aceste repopulări nu au depășit stadiul de insignifiant în raport cu volumul mare cu care ar trebui să se 
efectueze stimularea creșterii fondurilor piscicole.  

Având în vedere necesitatea ameliorării acestui fond biologic din majoritatea râurilor naționale, vă rog să-mi precizați ce 
strategie are MMAP pentru rezolvarea acestui neajuns și când va fi implementată atât la nivel național, precum și pentru 
județul Ialomița.   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,               Ștefan Mușoiu 

*** 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 
Măsuri pentru scăderea numărului de elevi încadrați în zona de analfabetism funcțional 
 
În cadrul  programului-pilot de testare standardizată, derulat în lunile mai-iunie, au fost testați 165.000 de elevi din 526 

de școli primare, gimnaziale și liceale din toată țara. În 503 unităţi de învăţământ a fost efectuat cel puţin un test.  
Așa cum reiese din raportul oficial al acestui program, aproximativ 50% dintre elevii testați sunt sunt în zona de 

performanță limitată, adică în zona analfabeților funcționali.  Există voci ale specialiștilor în domeniu care pretind că procentul 
real este de 70%.      

Revenind la raportul oficial, 44% dintre elevii din România nu reuşesc să înţeleagă ce citesc la şcoală, iar 47% dintre 
copii nu reuşesc să rezolve probleme matematice de bază.  Asta înseamnă că nivelul de literaţie din România este unul foarte 
scăzut.  Chiar şi în condiţiile unui eşantion selectat peste media naţională, volumul elevilor în zona de excelență este extrem de 
mic: 1-2% . 

Avem doar 11% dintre elevi care pot parcurge cu uşurinţă un text, iar la testările internaţionale PISA, România se află 
pe locul 47 din 79.   

Mai grav este că specialiştii prevăd rezultate şi mai grave, în timp ce profesorii de specialitate atrag atenția: dacă se cere 
elevilor să calculeze volumul unui paralelipied, cu siguranţă se vor descurca pentru că au facut la matematică, dar dacă vor 
avea de calculat cât pământ încape într-o groapă, deja va fi o problema să transpună!   

Care sunt măsurile adoptate la nivelul Ministerului Educație astfel încât aceste procente să fie în scădere?   
Măsurile în acest sens, cuprinse în proiectul pentru noua lege a educație privind învățământul preuniversitar, au fost 

luate și ținând cont de cele peste 2.000 de propuneri de îmbunătăţire transmise ministerului?   
Pentru aceste măsuri au fost consultați toți factorii implicați: asociații de elevi, asociații de părinții, cadre didactice, 

sindicate?  
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,    Deputat 

Dumitru-Lucian Lungoci 
*** 
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Adresată domnului Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului 
 

Măsuri privind creșterea numărului de turiști străini 
 
Sezonul estival 2022 s-a încheiat și, din nefericire, nu foarte bine la capitolul turiști străini ajunși pe litoralul românesc.   
Aceiași situație de înregistrează la nivelul întregii țării, numărul turiștilor străini fiind cu 50% mai mic față de  2019, an 

fără restricții impuse din cauza pandemiei.     
Concret, potrivit Institutului Național de Statistică, în primele șase luni ale anului 2022, în România  au fost înregistrați 

631.492 de turiști străini. În aceeași perioadă a anului 2019, aceiași instituție, arată că ne-au vizitat 1.206.645 turiști străini. 
Procentual vorbind, scăderea este de aproape 50%.  

Este cifra reală pentru că orice comparație a anului turistic 2022 cu 2021 este forțată , în condițiile în  2021 a fost un an 
cu restricții.   

Chiar și Uniunea Europeană, prin oficiul de statistică Eurostat compară cei doi ani, 2022 cu 2019, atunci când se referă 
la revenirea turismului. Dar și oficiali din țări cu tradiție în turism - Spania, Portugalia, Franța, Italia și chiar Bulgaria  au 
aceeași abordare politică.  

Pe cale de consecință, procentul de 200% referitor la creșterea numărului de turiști străini, așa după cum ați anunțat, nu 
reflectă realitatea. Îmi doresc , însă, ca în 2023 această cifră să fie cea adevărată.   

Din acest motiv vă întreb, domnule ministru al Turismului, ce strategie există la nivelul ministerul pe care îl conduceți, 
astfel încât anul viitor creșterea reală a numărului turiștilor străini  să fie de 200% față de anul 2022?    

La câte târguri de turism este înscrisă România, ce manieră de promovare s-a gândit în raport de specificitatea 
turismului autohton- de litoral, balnear, ecumenic, agrar, etc-   și, nu în ultimul rând, câte întâlniri aveți programate cu 
omologii dumneavoastră din alte state precum și cu factorii abilitați pe acest domeniu?   

Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dumitru-Lucian Lungoci 
*** 

 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD 
 

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de Urgență Nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru 
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro 
respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU și 24.225.400 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 
2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.2 - Capital de lucru și 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea 
mecanismului de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În urma procesului de selecție, 3.474 de beneficiari au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și 
Turismului, în sumă totală de aproximativ 249.500.000 euro.   

Bani ramasi: 500.000 euro.  
Conform Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru, numărul intreprinderilor sprijinite 

este de 3.484. 
1. Având în vedere faptul că au semnat contracte un număr de 3.474 de beneficiari, care sunt consecințele neîndeplinirii 

indicatorilor de proiect, mai ales că în urma etapei a doua de evaluare este posibil să mai scadă numărul de beneficiari?  
2. Care este stadiul evaluării cererilor de finanțare, estimați o dată pentru efectuarea plăților către beneficiari? 
3. Cum s-a făcut defalcarea cifrei de afaceri, în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil, ținând cont că unii 

beneficiari evaluați/acceptați desfășoară activitate și în alte domenii decât sectorul agroalimentar?  
Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,               Deputat 

Dumitru-Lucian Lungoci 
*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Lipsa medicilor de specialitate din Spitalul Municipal Vatra Dornei 
 
Domnule ministru,  
Săptămâna trecută, în presa de la nivel național a început să se prezinte situația diferitelor spitale din România, unde 

există o lipsă mare de personal, în special medici specialiști din anumite domenii. Astfel, această lipsa, a făcut ca bolnavii să 
fie obligați să meargă în județele limitrofe, celui de reședință, sau chiar în orașele mai mari precum: Iași, Cluj sau București, 
pentru a beneficia de tratamente medical de calitate.     

Printre județele unde există o lipsă acută de personal se regăsesc: Brăila, Botoșani, Mehedinți și Suceava. În cazul 
județului Suceava, cel mai afectat spital este cel din municipiul Vatra Dornei, unde lipsa de personal a făcut să nu funcționeze 
optim unele secții: cardiologie, neurologie, ORL, reumatologie, ortopedie sau radiologie. Lipsa de personal medical, are și un 
efect direct asupra turismului din regiune, având în vedere faptul că municipiul este considerat stațiune turistică de interes 
național. În cazul secției de radiologiei, asistentele se plâng că nu pot să efectueze turele de noapte, iar la ortopedie nu sunt 
destui medici care să ajute turiștii, care în anotimpul rece se pot accidenta pe pârtia de schii din stațiune. În acest context, 
primăria încearcă să ofere cazare gratuită sau să plătească chiria mediciilor rezidenți care doresc să se stabilească în regiune. 
Dar, în ciuda acestor avantaje, puținii medici ajung să lucreze la Spitalul Municipal Vatra Dornei, iar mulți dintre ei pleacă 
după o perioadă scurtă de timp în afară.   

În acest context, cred că este de datoria mea, ca parlamentar ales în circumscripția nr. 35, Suceava, să atrag atenția 
autoritățiilor de la nivel național și județean asupra lipsei de personal din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei. Din acest 
motiv, consider că este important să reușim să găsim o soluție prin intermediul căreia, tinerii din regiune, care studiază 
medicina să fie încurajați să rămână acasă pentru a oferi servicii de calitate cetățeniilor din muncipiul Vatra Dornei. Astfel, am 
oferi locuri de muncă tinerilor, imediat după ce aceștia termină facultatea și nu în ultimul rând am da o șansă la viață atât 
localnicilor dar și turiștiilor care vizitează această stațiune.    

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru solutionarea crizei de 
personal care afectează în aceste zile Spitalul Municipal Vatra Dornei?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulţumesc!         Deputat 
Cu deosebită consideraţie,       Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Care sunt proiectele înscrise în PNRR pentru județul Brașov? 
Stimate domnule ministru,  
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect 

național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală.   
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim 

între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 
care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.  

Prin urmare, domnule ministru, în calitate de deputat de Brașov, vă rog să îmi transmiteți care sunt proiectele de 
investiții cuprinse în PNRR pentru județul Brașov, care sunt domeniile de investiție, ce valoare au și care este calendarul de 
implementare?  

Vă mulțumesc anticipat și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Lipsa unei corelări între programele de eficiență energetică și măsurile de ajustare forțată a consumului 
 
Stimate domnule ministru,  
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici Şi Mijlocii Din Româniaq (CNIPMMR) a formulat câteva observații 

cu privire la lipsa unei corelări între programele de eficiență energetică și măsurile de ajustare forțată a consumului care va 
atrage după sine blocaje financiare majore în sectorul economic, efecte pe care sistemul bancar nu își dorește sa le mai susțină 
datorita lipsei de predictibilitate a costului de producție din sectorul IMM.  

Impunerea plafonului de 85% din consumul mediu lunar din anul 2021 pe de o parte încurajează artificial economia de 
energie electrică în rândul consumatorilor cu un consum de energie electrică comparabil, dar în același timp penalizează 
companiile care au consum de energie electrică diferit de media din anul 2021, generat de o restrângere sau suspendare a 
activității în timpul anului 2021, realizarea unor reabilitări, investiții care au ținut activitatea blocată. Cel mai grav este că 
penalizează în mod nejustificat investițiile şi dezvoltarea afacerilor, activitate ce în esență trebuie susținută prin măsurile 
adoptate de Guvern. Aceasta măsura de plafonare a consumului trebuie sa fie adoptată după finalizarea programelor de 
susținere a investițiilor în energie regenerabila pentru autoconsum, pe baza unui studiu de impact in mediul de afaceri.  

Introducerea unor costuri suplimentare pentru operatorii economici din sectorul energetic  se vor regăsi in cantitatea de 
energie exceptata de la compensare, costul real pentru sectorul IMM putând sa ajungă la un nivel de 1,5 -1,7 lei/kWh.  

Avand in vedere cele anterior mentionate, vă rog să-mi comunicați care sunt masurile pe care intentionați să le adoptați 
cu privire la eliminarea plafonării cantității de energie supusa compensării pana la momentul implementării a minim 50% din 
programele de eficienta energetica si susținere a energiei regenerabile din PNRR (cereri de finanțare depuse din iunie 2022), 
POIM 2014 -2020 (ghiduri publicate in dezbatere publica) si POC 2014 -2020 (cererii de finanțare in evaluare).  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                     Deputat 
Cu deosebita considerație,             Vasilică Toma 

*** 
 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Măsuri pentru legumicultori 
Stimate domnule ministru,  
Agricultorii, în ultimii doi ani, au traversat perioade extrem de dificile. S-au confruntat cu pandemia Covid 19, cu seceta 

pedologică extrem de gravă, cu criza prețurilor la combustibil și energie iar nevoia lor de suport din partea Ministerului este 
mai mare ca oricând.    

Stimate domnule ministru,  
Apreciez toate eforturile depuse de la preluarea mandatului și până acum pentru a susține agricultura și consider că 

măsurile adoptate încep să se vadă. Sunt conștient de grija pe care o purtați tuturor reprezentanților domeniului pe care îl 
gestionați și, tocmai de aceea, consider că toți ar trebui să cunoască ceea ce urmează, astfel vă rog să-mi comunicați calendarul 
programelor de sprijin aflate în derulare pentru legumicultori și noi măsuri și programe de sprijin pe care intenționați să le 
adoptați în contextul crizei conflictului armat din Ucraina care se repercutează grav asupra prețurilor la energie.   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                 Deputat 
Cu deosebita considerație,              Vasilică Toma 

*** 
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 Interpelare 
 
 
 
Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 
De către: domnul Nicolae Georgescu, deputat  
Obiectul interpelării: Eliminarea birocrației din programul de burse destinate elevilor din Ucraina pentru studierea limbii 
române 

 
Domnule prim-ministru,  
Departamentul Românilor de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului 

și în coordonarea dumneavoastră, a reluat programul de burse destinate elevilor din Ucraina pentru studierea limbii române. 
Cuantumul acestor burse s-a dublat, fiind acum de 2.000 de lei pentru fiecare elev, fapt pentru care vă felicit.  

Există însă o problemă legată de birocrație, ce îngrădește dreptul etnicilor români din sudul Ucrainei la aceste burse. 
Consulatul României la Odesa și-a întrerupt programul din luna februarie, iar pentru o familie de români din sudul Ucrainei, cu 
venituri modeste, este imposibil să bată drumul până la Consulatul de la Cernăuți, pentru o semnătură. În aceste condiții, multe 
familii românești sunt nevoite să renunțe la bursa oferită de România.  

În legătură cu problema pe care o semnalez în această interpelare, vă rog frumos să mă informați dacă veți lua măsuri ca 
pe durata războiului din Ucraina cererile românilor din sudul Ucrainei să fie scutite de confirmarea Consulatului pe formular.   

Vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie transmis în scris.  
Vă mulțumesc!  
Cu respect,  

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Rata de extragere a gazului din Marea Neagră 
 Stimate domnule ministru, 
 În luna iunie a acestui an, Camera Deputaților, cu o majoritate covârşitoare, a votat Legea offshore care permite 

exploatarea gazelor din platoul continental românesc, lucru vital pentru apărarea intereselor noastre atât pe plan intern, privind 
securitatea energetică, cât și extern, România având acum oportunitatea de a deveni un actor regional important pe acest palier. 
La puțin timp de la votarea legii, primele gaze extrase din Marea Neagră, din perimetrele de adâncime mică Ana şi Doina, au 
intrat în Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz. Potrivit estimărilor operatorului Black Sea Oil&Gas de la acel 
moment, anul acesta se preconizează extragerea a jumătate de miliard de metri cubi de gaze, rata de extracţie aproximată 
pentru următorii trei ani fiind de un miliard de metri cubi anual. 

 Având în vedere importanța deosebită reprezentată de producția de gaze din Marea Neagră, doresc să vă întreb, 
domnule ministru, următoarele: 

• Câți metri cubi de gaze au intrat în Sistemul Naţional de Transport de la momentul debutului operațiunii de extracție 
până la momentul elaborării răspunsului la prezenta întrebare? 

• Câți metri cubi de gaz aproximează compania Black Sea Oil & Gas că va extrage în 2023 și 2024? 
Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

 

Deputat 
Ervin Molnar 

*** 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Perspectivele economico-financiare ale îmbunătăţirii ratingului de ţară al României 

 
Stimate domnule ministru,           
În ultima perioadă, marile agenţii de rating din lume au confirmat înrăutățirea ratingului de ţară pentru România. 

Calificativele suverane ale țării noastre au scăzut cu o treaptă, ceea ce înseamnă că suntem la limita recomandată pentru 
investițiile pozitive.  Perspectiva ratingului României este încă stabilă, dar specialiștii atrag atenția că o nouă retrogradare ar 
însemna apariția unor efecte extrem de negative pe plan național și chiar plecarea anumitor investititori. 

Vă întreb respectuos: 
1. Cum apreciați ultimele evaluări ale ratingului de ţară al României? 
2. Care sunt efectele crizei războiului din Ucraina asupra României? 
3. Ce perspective considerați că are țara noastră din punct de vedere investițional, pe termen scurt și mediu, în actualul 

context complicat european? 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2022  
Săptămâna 10 – 14 octombrie 2022  

 

 

39 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Dificultățile cu care se confruntă medicii rezidenţi 
Stimate domnule ministru,           
După şase ani de studii intense, zeci de cărţi învăţate, nopţi nedormite şi sesiuni de examene, tinerii rezidenți se află abia 

la începutul luptei. În urma unui lung şir de victorii pe băncile universitare, tânărul medic rezident rămâne parcă blocat într-un 
turnir, de cele mai multe ori imposibil de câştigat, cu sistemul sanitar autohton.  

Eforturile anilor de studiu se cumulează în modestia unui venit de aproximativ 3000 de lei, în condiţiile în care ţări 
precum Germania, spre exemplu, oferă un salariu de pornire de 2.500 de euro. Cum poţi să trăieşti din 600 de euro ca medic 
rezident şi tânăr, pe deasupra? Este imposibil: mâncarea zilnică, deplasarea la serviciu, cărţile pentru studiu, ş.a.m.d., costă 
mult mai mult decât oferă în prezent statul român. Aceasta în cazul fericit în care medicul rezident nu locuieşte în chirie, în 
această ipostază venitul fiind nul şi neavenit! 

 Consider că pierderea a aproximativ 20.000 de medici este un semnal de alarmă suficient, pentru ca să luăm măsurile 
ce se impun în cazul tinerilor care doresc să lucreze în sistem. 

În condiţiile în care avem rezidenţi foarte bine pregătiţi, în urma suportului didactic în România, vă întreb respectuos 
domnule ministru: 

1. Ce soluţii oferă Guvernul pentru a ne păstra medicii, în condiţiile în care alte state europene îi atrag prin oferte de 
nerefuzat, încă din procesul de absolvire? 

2. Care este numărul de medici rezidenţi care au părăsit România în ultimii ani, imediat după obţinerea calităţii de 
medic? 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Suplimentarea ajutorului militar pentru Republica Moldova 
Stimate domnule ministru,  
În primele zile ale lunii a avut loc o vizită istorică la Chișinău din partea Ministrului german al Apărării, în contextul 

războiului din Ucraina. Christine Lambrecht  a subliniat poziția geopolitică delicată în care se află Republica Moldova datorită 
proximității față de Ucraina și a presiunilor exercitate de Federația Rusă prin controlul asupra Transnistriei. Astfel, este absolut 
necesar ca Moldava să aibă o capacitate militară notabilă, iar armata națională să fie transformată într-o instituție modernă, 
afirma Ministrul german al Apărării. Germania va dota armata Moldovei cu drone militare și alte echipamente 
moderne. Ajutorul se va extinde și pentru a cuprinde următoarele domenii: modernizarea depozitelor de armament și instruirea 
militarilor în chestiuni de logistică, medicină militară, topogeodezie militară, artilerie și dezvoltarea corpului de sergenți. 

Acțiunile Federației Ruse au riscul de a stabili un precedent în ceea ce privește încălcarea suveranității teritoriale a 
statelor independente. Ne confruntăm cu o amenințare continuă, iar eforturile depuse pentru consolidarea Republicii Moldova 
au o importanță strategică și pentru noi.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Își va extinde România ajutorul acordat Republicii Moldova, în contextul noilor amenințări nucleare lansate de 

Vladimir Putin?  
2. Care este riscul ca Federația Rusă (după organizarea referendumurilor în regiunile separatiste din Ucraina) să se 

focuseze asupra Transnistriei?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

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

Directiva privind emisiile industriale 
Stimate domnule ministru, 
Ultimul proiect de modificare a DEI (Directiva privind emisiile industriale) urgentează adoptarea de noi măsuri pentru a 

reduce emisiile de metan și amoniac. Totodată, DEI se va adresa și unor alte subcategorii, precum creșterea bovinelor, iar 
pragurile ce vizează crescătorii de păsări de curte și porcine au fost și ele modificate.  

Conform declarațiilor făcute la Bruxelles, costurile pe care DEI le va impune industriei agriculturii din România sunt 
prea ridicate și mai complexe decât în varianta anterioară a Directivei. Acest lucru ar însemna surse suplimentare de finanțare. 
A fost menționat și faptul că, din punct de vedere birocratic, eforturile ar fi prea mari și, într-un final, numărul animalelor și 
producția de carne a României va scădea, consumatorii având în final de suferit.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ar putea fi accesate fonduri europene prin PNRR ca sursă suplimentară de finanțare? 
2. Cum s-ar putea reduce altfel emisiile industriale?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 
 

Situația angajaților din sectorul cultural 
Stimate domnule ministru,  
Conform celor mai recente informații apărute în spațiul public, România este fruntașă în UE în ceea ce privește numărul 

de angajați din sectorul cultural care au ales să plece. Fenomenul-cauză a fost pandemia de COVID-19 și restricțiile impuse 
pentru a preveni răspândirea virusului. Vorbim de o scădere de 18%, de la 135.700 de persoane (2019), la doar 111.200 de 
persoane, în decurs de doi ani, arată datele publicate de Eurostat. În 2021, 3,7% din totalul locurilor de muncă din UE erau 
ocupate de persoane angajate în sectorul cultural.   

Prin comparație, 14 state membre UE – printre care și Letonia, Franța, Portugalia – au înregistrat o pondere vizibil 
crescută a numărului de angajați în sectorul cultural între 2019 și 2021, pe când Malta, România și Luxemburg au înregistrat 
cele mai mici creșteri. Majoritatea statelor UE au revenit la norma de dinainte de pandemie.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este cauza principală pentru care sectorul cultural este mai puțin atractiv la momentul actual?  
2. Cum poate fi atenuat acest fenomen? 

Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Sistarea livrărilor de gaze de către Federația Rusă 
Stimate domnule ministru,  
Cel mai recent raport trimestrial publicat de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) avertizează asupra necesității 

diminuării consumului de gaze cu 13% în decursul lunilor de iarnă în eventualitatea în care Federația Rusă decide să sisteze 
complet exporturile de gaze naturale în contextul Războiului din Ucraina.  

 Executivul European a declarat atingerea pragului impus de stocare a gazului, fiind la momentul actual la valoarea de 
88%, obiectivul fiind inițial de 80%. Cu toate acestea, AIE aproximează că va fi nevoie de 90% dacă Federația Rusă decide să 
oprească complet exporturile. În prezent, cele două gazoducte Nord Stream încă nu au fost reparate, autoritățile suedeze 
declarând că scurgerea de 20 de metri diametru din Nord Stream 2 încă are loc.  

 Printre metodele de adaptare la această criză, AIE a menționat modificarea comportamentului pe care îl au 
consumatorii: scăderea termostatelor cu cel puțin 1 grad, ajustarea temperaturii în boiler, conservarea utilităților etc.  
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 Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ce alte metode de conservare a energiei ar putea aplica românii? 
2. Preconizați că UE va reuși să ajungă la valoarea de 90% până la începutul iernii?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Inaugurarea „Baltic Pipe” 
Stimate domnule ministru,  
Exploziile care au avut loc la gazoductele Nord Stream au produs un val de îngrijorare printre statele europene, întrucât, 

în urma analizei făcute de specialiști de la „Eurasia Group”, cel mai probabil nu va mai fi transportat gaz în Europa în această 
iarnă prin cele două gazoducte. Există voință politică pentru a repara daunele, însă, realist vorbind, este puțin probabil ca ele să 
reintre în funcțiune până la începutul iernii. Analiștii au avertizat și asupra posibilității de închidere deefinitivă a gazoductelor, 
dacă se va concluziona că daunele sunt ireparabile. Autoritățile daneze, germane, poloneze și chiar Comisia Europeană au 
făcut declarații prin care au numit incidentul un potențial sabotaj, în timp ce Ucraina a acuzat direct Federația Rusă de atac 
terorist.  

Țările nordice (Danemarca, Norvegia și Suedia) și-au arătat îngrijorarea cu privire la alte operațiuni de sabotaj care ar 
putea avea loc și care vor atenta la securitatea regională. La doar două zile după incident, cele trei state nordice au inaugurat 
gazoductul strategic „Baltic Pipe”, un instrument ce va fi utilizat de Polonia și întreaga Europă pentru a-și asigura securitatea 
energetică. Este totodată și o măsură ce aduce spațiul european mai aproape de independența față de gazele rusești.   

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cât de probabil este un al doilea atac?  
2. Credeți că există amenințări și la adresa integrității noii conducte de gaz Baltic Pipe? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

Capacitatea de absorbție a fondurilor europene 
Stimate domnule ministru,  
Conform ultimelor declarații apărute în spațiul public, România are o rată de absorbţie de 67% pentru cadrul financiar 

2014-2020. Fondurile respective pot fi absorbite până în luna decembrie 2023. Este vorba despre 24 de miliarde de euro până 
la momentul actual, destinați proiectelor și investițiilor europene. 

Cadrul economic actual este unul marcat de crize și instabilitate, provocate în principal de mediul volatil creat în urma 
deciziei Federației Ruse de a invada Ucraina în iarna acestui an. Astfel, inflația a devenit inevitabilă, afectând și capacitatea de 
mobilizare a forței de muncă pentru a demara programele din PNRR. Presiunile de obținere a independenței energetice în 
contextul în care există temeri cu privire la cantitatea necesară de resurse de cărbune și gaze naturale pentru această iarnă nu au 
făcut decât să afecteze și ele ritmul derulării mai multor proiecte. Ca răspuns la această situație, actele normative implementate 
de către Guvern au avut ca scop atenuarea impactului resimțit de creșterea prețurilor în ceea ce privește demararea proiectelor 
cu finanțare atât din bugetul național, cât și european.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Ar putea România să crească treptat capacitatea de absorbție a fondurilor europene chiar și în contextul actualei crize?  
2. Dacă da, despre ce procent estimați că ar putea fi vorba în decembrie 2023?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2022  
Săptămâna 10 – 14 octombrie 2022  

 

 

42 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Reducerea deșeurilor prin educație 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul unui workshop organizat de către Biroului ONU pentru droguri şi criminalitate, găzduit de România, 

participanții s-au focalizat asupra soluțiilor pentru combaterea traficului de deșeuri. Ați afirmat că țara noastră nu se află 
într-o poziție favorabilă în acest sens. Acest aspect a stat la baza deciziei de a implementa un proiect-pilot care ar reduce 
numărul de puncte de trecere a frontierei prin care deșeurile pot intra în țară. Mai mult decât atât, ar fi introdus și un 
sistem prin care ele vor fi tranșate pentru a evita depozitarea acestora și, ulterior, reintegrarea lor în economia circulară.  

Întrucât problema traficului de deșeuri este în prezent tratată ca o chestiune de criminalitate organizată, trebuie găsite cât 
mai multe soluții pentru a diminua fenomenul la noi în țară. Este nevoie de mai multe inițiative precum campania „România 
Schimbă PET-ul cu biletul”, adresată locuitorilor din Bucureşti şi din alte 65 de oraşe din toate judeţele ţării. Locuitorii au 
putut călători cu mijloacele de transport în comun în schimbul predării a cinci deşeuri de ambalaje.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Având în vedere că la baza traficului de deșeuri stă dorința de atragere a unor beneficii financiare, veți lua în 

considerare organizarea mai multor campanii de tipul schimbă PET-ul cu biletul prin care cetățenii pot obține astfrel de 
beneficii?  

2. Considerați necesară acordarea unei educații extensive pe această temă în școli? 
3. Ar putea fi introduse mai multe programe de voluntariat în școli pentru a crește gradul de conștientizare a gravității 

fenomenului de poluare și al traficului de deșeuri?  
Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  

 

Digitalizarea spitalelor prin PNRR 
Stimate domnule ministru,  
De curând, a fost transmis un formular digital spitalelor din România având scopul de a colecta informații cu privire la 

infrastructura IT și la nevoile în domeniu. Scopul final este optimizarea programelor de digitalizare pentru a răspunde nevoilor 
din spitale. Unitățile medicale din România ar urma să fie digitalizate cu fonduri în valoare de 200 de milioane de euro, alocate 
prin PNRR.  

Investițiile ce urmează a fi făcute prin PNRR au ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale, a infrastructurii IT 
în spitalele de stat și calitatea activităților de administrare şi management al serviciilor de sănătate. Vor fi achiziționate și 
instalate echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe. Totodată, vor fi alocate fonduri și pentru 
instruirea personalului tehnic la nivel local. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Anterior digitalizării spitalelor de stat, ce investiții se vor face pentru înlocuirea sau îmbunătățirea infrastructurii 

unităților medicale din România? 
2. Ce spitale din județul Neamț vor fi digitalizate cu prioritate?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
 

Incidența cazurilor de tuberculoză în România 
Stimate domnule ministru,  
Țara noastră este fruntașă în Europa la cele mai multe cazuri de tuberculoză. În ultimii ani au fost făcute progrese 

notabile în acest sens, printre care se numără proiectul caravanei mobile de screening, derulat de Institutul de 
Pneumoftiziologie Marius Nasta, dar eforturile par să nu fie suficiente.  
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Directorul Executiv al Stop TB Partnership UN, înființat în anul 2001 cu scopul de a elimina tuberculoza ca 
problemă de sănătate publică în lume, Lucica Dițiu este medic pneumolog și fost angajat al Institutului „Marius Nasta”. 
Considerată ambasadorul luptei mondiale împotriva tuberculozei, Dr. Dițiu a subliniat în cadrul simpozionului  „Screeningul 
tuberculozei și migrația în Europa” nevoia de a aduce serviciile medicale cât mai aproape de pacient în perioada următoare și 
de a stabili ținte clare de atins, întrucât în 2021 incidența tuberculozei a fost de 39,5 cazuri la suta de mii de locuitori, după 
cum a afirmat și Beatrice Mahler, medic pneumolog și managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din 
București.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Credeți că este necesară organizarea mai multor caravane? 
2. Se va implica Ministerul Sănătății mai mult în anul următor pentru a reduce incidența cazurilor de TBC în România?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,            Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Situația scumpirii biletelor de avion 
Stimate domnule ministru, 
În contextul crizei economice care se desfășoară în momentul de față, companiile aeriene s-au confruntat cu multiple 

dificultăți, precum reducerea personalului, scumpirea combustibilului etc. Criza a fost amplificată de anularea a sute de zboruri 
de către compania aeriană Blue Air în toamna aceasta.  

Proporțional cu actuala instabilitate în ceea ce privește transportul aerian, prețul biletelor de avion a început să oscileze, 
iar specialiștii avertizează asupra unor potențiale scumpiri. CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că prețul mediu al 
biletului de avion vândut de companie va crește cu 10 euro în următorii cinci ani, ajungând de la 40 la 50 de euro. Cauzele 
principale ale acestui fenomen sunt scumpirea combustibilului și războiul din Ucraina, dar și pandemia de COVID-19 a avut 
un impact semnificativ.  

Datele Eurocontrol confirmă faptul că prețurile biletelor de avion sunt în creștere încă din luna mai 2022. În iulie 2022, 
s-a înregistrat o majorare cu 15% comparativ cu aceeași lună a anului trecut.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. În contextul anunțului Federației Ruse de anexare a aproximativ 18% din teritoriul Ucrainei, vor fi afectate și mai mult 

prețurile biletelor de avion? 
2. Dacă da, cu ce procent?  

Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,       Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată  domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Informații privind cetățenii străini, proveniți din zona conflictului armat  
din Ucraina, găzduiți de persoane fizice din județul Alba 

Stimate domnule ministru, 
Conform Ordonanței de Urgență nr. 28 din 23 martie 2022, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi 

aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul 
inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu 
hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.  

 Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 
• Câți cetățeni străini, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, se află pe raza teritorială a județului Alba și câți 

dintre aceștia beneficiază de găzduire din partea unor persoane fizice? 
• Câte persoane fizice s-au înregistrat în județul Alba în vederea găzduirii cetățenilor străini afectați de război și care 

este cuantumul total al deconturilor efectuate, până la această dată, pentru acoperirea cheltuielilor privind hrana și găzduirea, 
conform OUG 28/2022? 
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Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

 

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Stadiul înregistrării sistematice a unităților administrativ-teritoriale din Hunedoara 
 

 Stimate domnule ministru, 
 Prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară este instituția mandatată să îndeplinească obiectivul de înregistrare sistematică a imobilelor din 2337 de UAT-uri 
situate în mediul urban și rural. În luna mai a anului 2021, Ministerul raporta 108 UAT-uri din 29 de județe în care lucrările de 
înregistrare sistematică au fost finalizate, totalizând peste 1 milion de imobile, cu o suprafață de aproximativ 680.000 ha. În 
același timp, existau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 182 de UAT-uri, situate în 33 de județe. La nivelul 
județului Hunedoara, în luna mai a anului 2021 s-a raportat finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a 3 UAT-uri, 
totalizând peste 27.000 de imobile și o suprafață de aproximativ 25.000 ha. De asemenea, din cele 660 UAT-uri eligibile prin 
POR, au fost atribuite, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție, 8 UAT-uri din județul Hunedoara care urmează să 
semneze contracte de prestări servicii.  

 Având în vedere aceste aspecte, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 
• Din totalul de 3.181 de UAT-uri din România, în câte UAT-uri au fost finalizate lucrările de întregistrare sistematică 

până la acest moment? 
• Care este stadiul actual al înregistrării sistematice a UAT-urilor din județul Hunedoara?  
Menționez că solicit răspuns scris. 
Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 
 

Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Lotul 2 al Autostrăzii A1 Lugoj-Deva 
Stimate domnule ministru , 
Din informațiile găsite în presă reiese că a fost desemnat câștigătorul pentru construcția Lotului 2 între localitățile 

Margina și Holdea, secțiunea E și finalizare secțiunea D, cu o lungime totală de 9,13 km. 
Conform condițiilor din Acordul de Mediu, în 2013 modificările au impus realizarea unor tuneluri în schimbul 

săpăturilor uriașe din munte, modificări care aveau ca scop conservarea și valorificarea efectivelor de carnivore (urs, lup, râs) 
prezente în această zonă, singura zonă cu habitate favorabile pentru toate cele trei specii din Podișul Lipovei. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru respectarea termenelor contractuale? 
2. Care este data pe care o considerați reală și concretă, având în vedere situația actuală, pentru punerea în circulație a 

întregului segment de autostradă? 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 
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Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Plafonarea prețului pentru lemnul de foc 
Stimate domnule ministru , 
În data de 5.10.2022, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență cu privire la plafonarea prețului la lemn de foc, 

tocătură provenită din lemn, rest de lemn și rumeguș, la 400 de lei pe metru cub cu TVA inclus pentru lemnul de foc, peleți 
2000 de lei cu TVA inclus pe tonă, respectiv brichete de lemn cu un preț maxim de 1500 de lei pe tonă cu TVA inclus1. 

Asociația Industriei Lemnului ,,Prolemn’’ susține că plafonarea prețului ar putea avea efecte negative care ar duce la 
scumpiri, efecte inverse față de cele dorite. Operatorii economici care au cumpărat lemnul de foc cu 400 de lei pe metru cub 
picior de lemn, nu îl pot vinde tot cu același preț în urma cheltuielilor (exploatare, transport, depozitare, paletizare), iar aceștia 
ar putea opta pentru a trece separat pe factură serviciile adiționale (tăiere, despicare, paletizare), servicii cu TVA de 19% față 
de 5% la lemn de foc, ceea ce ar putea duce la o scumpire a prețului final plătit de populație2. 

Anterior aprobării Ordonanței de Urgență, dumneavoastră afirmați că, prețul lemnului de foc nu poate fi redus prin 
punerea pe piață a unor cantități mai mari de către Romsilva, deși, au fost făcute solicitări în acest demers de către industria 
lemnului care susține că cererea este mai mare decât oferta3. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care sunt măsurile pe care le considerați optime pentru ca prețul lemnului de foc care ajunge la populație să fie scăzut 

în urma plafonării? 
2. Care sunt măsurile concrete pe care dumneavoastră  le considerați optime pentru buna funcționare a comerțului cu 

lemn de foc pe piața internă, în urma intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 134/2022? 
3. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populație, având 

în vedere că în România sunt peste 3 milioane de gospodării care folosesc lemnul ca principală sursă de încălzire? 
Cu stimă, 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Adresată domnului Horia Miron Constantinescu, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

 
Controalele IMM-urilor producătoare din  județul Teleorman 

Stimate domnule preşedinte,  
După extinderea conceptului de consumator şi la întreprinderile mici şi mijlocii, acestea pot contesta la Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor deficienţele din contractele pe care le au cu furnizorii. 
Astfel, operatorii economici pot să îşi desfăşoare activitatea mult mai lesnicios, deoarece au posibilitatea legală de a 

dezvălui anumite abateri de care nu se fac vinovaţi la ANPC. În acest fel, au fost mult simplificate procesele de sancţionare a 
producătorilor din economia naţională. 

Vă întreb respectuos care este situaţia controalelor tematice pe linia respectării prevederilor legale, atât la nivel național, 
cât și la unităţile industriale din judeţul Teleorman? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Maria Stoian 
*** 

 
 
 
 

                                      
1 OUG care plafonează prețul la materialele lemnoase necesare pentru încălzire în sezonul rece - JURIDICE 
2 Asociația Industriei Lemnului: Plafonarea preţurilor pentru lemn de foc generează blocaje majore şi rezilieri de contracte / Se poate 
ajunge la creșterea prețului pentru populație, prin facturarea separată a lemnului și costurilor asociate (g4media.ro) 
3 Ministrul mediului despre prețul lemnului din România - România - Radio România Actualităţi Online (romania-actualitati.ro) 
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Adresată domnului Alexandru Rafila,  ministrul Sănătății 
 

Situaţia teleormănenilor intoxicaţi cu ciuperci 
Stimate domnule ministru, 
În debutul acestei toamne, pe fondul trecerilor bruşte de la caniculă la precipitații, numărul  persoanelor care au suferit 

diferite forme de intoxicaţii cu ciuperci a crescut alarmant. Cu toate că autoritățile au derulat campanii de informare a 
populaţiei referitoare la riscurile consumului de ciuperci culese din păduri, zeci de oameni au ajuns la spital, intoxicaţi cu 
ciuperci otrăvite, unii fiind chiar în comă. 

Mai mult, în pieţe au fost depistați comercianți care vindeau ciuperci aduse din pădure, fără a se cunoaște dacă sunt sau 
nu comestibile şi fără a avea certificate de analize. 

Vă întreb cu respect, domnule Ministru: 
1. Care este situaţia persoanelor spitalizate în ultima perioadă din cauza consumului de  ciuperci, atât la nivel naţional, 

cât şi în judeţul Teleorman? 
2. Care au fost cele mai grave cazuri de intoxicaţii cu ciuperci otrăvite înregistrate în ultima perioadă? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
 

 Interpelare 
 
 
Adresată: domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către:  domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Plafonare prețuri energie piețe 

 
Stimate domnule ministru, 
Asociația Administratorilor de Piețe din România vă solicită sprijin în vederea completării Proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul Energiei. 

Una dintre cele mai importante categorii de întreprinderi publice, respectiv cea care administrează piețele 
agroalimentare din România, a fost exclusă de la plafonarea prețului la energie electrică. 

Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, aici fiind și piețele agroalimentare, nu 
mai sunt de utilitate publică. 

Piețele agroalimentare se află în subordinea Primăriilor, fie au ca acționar majoritar consiliile locale. La Iași piețele sunt 
administrate de către o societate – Ecopiața S.A. – unde Consiliul Local este unic acționar, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 privind societățile și OUG nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

În piețele agroalimentare din România își desfășoară activitatea producători agricoli (zona mese/tarabe) și operatori 
economici (producători de carne, panificație etc) în spațiile comerciale din incinta și zona adiacentă piețelor. 

Operatorii economici care își desfășoară activitatea în piețele agroalimentare sunt IMM-uri care nu vor putea beneficia 
de măsurile prevăzute în OUG nr. 119/2022 întrucât nu au un contract de furnizare încheiat în nume propriu cu furnizorul de 
energie electrică, ei achitând energia electrică refacturată de către întreprinderile publice care administrează/exploatează 
piețele agroalimentare. Furnizorii de energie electrică nu pot/nu vor să încheie contracte cu operatorii economici – IMM-urile 
– din piețe. 

Asociația Administratorilor de Piețe din România vă solicită sprijin în vederea completării Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 
aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul Energiei. 
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Cu stimă, 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Întrebare 
 

 
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei  

 
Achiziție servicii de publicitate pentru compania Hidroelectrica S.A 

 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public Hidroelectrica a achiziționat servicii de publicitate în valoare totală de 

8,2 milioane de lei (fără TVA) prin care se dorește “proiectarea, realizarea și implementarea unei campanii de informare 
publică cu privire la activitatea Hidroelectrica, scopul fiind acela de a crește notorietatea companiei și a serviciilor oferite de 
aceasta în rândul clienților existenți și potențiali”. 

Având în vedere că Hidroelectrica are unul dintre cele mai mici prețuri la energie electrică pentru clienții casnici din 
România, iar capacitatea companiei de a gestiona un număr mare de clienți se dovedește a fi limitată deoarece, potrivit datelor 
publice ale companiei a primit peste 40.000 de plângeri cu privire la emiterea facturilor (aproape toate justificate), vă rugăm să 
ne comunicați următoarele: 

1) Reprezentanții Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor susțin această achiziție? 
2) Care au fost investițiile totale realizate de Hidroelectrica în noi capacități de producție în anul 2022? 
3) Care a fost procesul decizional care a stat la baza achiziției și cum justifică conducerea companiei necesitatea unei 

campanii de publicitate? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Cu deosebită considerație și respect, 

Deputat 
Cristina-Mădălina Prună 

*** 
 
 
 
 
 




