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

(săptămâna 25 – 29 iunie 2018) 
 
 

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de luni, 25 iunie 
 

În ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de luni, 25 iunie, a fost prezentată moțiunea de cenzură 
“Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională”. Moțiunea a fost inițiată de 152 de deputați ai PNL, USR și 
PMP, iar dezbaterea și votul acesteia vor avea loc miercuri, 27 iunie, cu începere de la ora 14.00. 

 
Într-o ședință separată a Camerei Deputaților, din aceeași zi, s-a dezbătut moțiunea simplă ”Ministerul Transporturilor 

sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi”. 
 Textul acesteia a fost semnat de 50 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale USR, PNL și PMP. 

La dezbaterea moțiunii au participat: Alexandru Răzvan Cuc și Iulian Iancu (Grupul parlamentar al PSD), Lucian 
Nicolae Bode și Marius Bodea (Grupul parlamentar al PNL), Cătălin Drulă și Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), 
Varujan  Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Petru Movilă (Grupul parlamentar al PMP) și Bendek Zakarias (Grupul 
parlamentar al UDMR). 

Punctul de vedere al Executivului a fost susținut de ministrul Transporturilor, Lucian Șova. Votul asupra moțiunii 
simple va fi exprimat în sesiunea de vot final de miercuri, 27 iunie. 
 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de marți, 26 iunie 
 
Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, marți, 26 iunie, următoarele acte normative: 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei 
Deputaţilor (PH CD 47/2018) – 173 voturi pentru, 26 împotrivă, 64 abțineri; 

2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 361/2018) - lege ordinară – 172 voturi 
pentru, 95 împotrivă, 4 abțineri; 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PL-x 472/2017) - lege ordinară – 273 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri; 

4. Proiectul Legii muntelui (PL-x 80/2018) - lege ordinară – 245 voturi pentru, 1 împotrivă, 28 abțineri; 
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 

341/2018) - lege ordinară – 284 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri; 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi 
pentru modificarea unor acte normative (PL-x 198/2017) - lege ordinară – 279 voturi pentru, 5 abțineri; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator (PL-x 483/2016) - lege ordinară – 149 voturi pentru, 115 împotrivă, 16 abțineri; 

8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x 419/2017/2018) - lege organică – 172 voturi pentru, 
108 împotrivă, 6 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 375/2018) - lege organică – 288 voturi pentru, 1 abținere; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de 
muncă (PL-x 189/2018) - lege organică – 289 voturi pentru, 1 împotrivă. 
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Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea întocmirii de rapoarte suplimentare, următoarele proiecte și propuneri 
legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018) - lege 
ordinară; 

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 
(PL-x 244/2018)- lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017) - lege ordinară; 
4. Propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice (Pl-x 115/2018) - lege ordinară. 
 

*** 
 

Ședința de plen a Camerei Deputaților de miercuri, 27 iunie 
 

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, miercuri, 27 iunie, următoarele proiecte de lege şi propuneri legislative: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de 

control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii (PL-x 94/2018) - lege ordinară, 218 voturi pentru, 37 abţineri; 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 (PL-x 331/2018) - lege 
ordinară, 255 voturi pentru; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor 
măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PL-x 
214/2018) - lege ordinară, 235 voturi pentru, 26 împotrivă, 3 abţineri; 

4. Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de 
ardere (PL-x 334/2018) - lege ordinară, 266 voturi pentru, 1 abţinere; 

5. Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (PL-x 554/2015) -
 lege ordinară, 156 voturi pentru, 97 împotrivă, 13 abţineri; 

6. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL-x 355/2018) - lege ordinară, 265 voturi pentru, 1 
împotrivă, 2 abţineri; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate 
în scopuri ştiinţifice (PL-x 391/2018) - lege ordinară, 275 voturi pentru, 1 abţinere; 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare (PL-x 573/2017) - lege ordinară, 203 voturi pentru, 2 împotrivă, 71 abţineri; 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze 
privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017 (PL-x 229/2018) - lege 
ordinară, 281 voturi pentru, 1 abţinere; 

10. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 (PL-x 251/2018) - lege 
ordinară, 276 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere; 

11. Proiectul de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor 
dezavantajaţi (PL-x 102/2018) - lege organică, 279 voturi pentru, 1 abţinere; 

12. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate 
publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice (Pl-x 365/2018) - lege organică, 177 voturi pentru, 30 împotrivă77 abţineri. 
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 310/2017) lege organică şi  proiectul de Lege privind Codul 
administrativ al României (PL-x 369/2018) - lege organică, au fost retrimise comisiilor sesizate în fond, în vederea redactării 
de rapoarte suplimentare. 
 

Deputatul neafiliat Daniel Olteanu îşi va desfăşura activitatea în  cadrul Grupului parlamentar al ALDE. 
 

*** 
 

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de miercuri, 27 iunie 
 

Moţiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Dragnea – Dăncilă, o urgenţă naţională”, semnată de PNL, USR şi PMP 
a fost respinsă de plenul reunit al Parlamentului, miercuri, 27 iunie, cu 166 de voturi pentru şi 4 împotrivă.  

Documentul  a fost semnat de 152 de parlamentari. 
Punctul de vedere al Executivului a fost prezentat de doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru al României. 
La dezbateri au participat: Raluca Turcan şi Iulian Dumitrescu (Grupul parlamentar al PNL), Viorel Ștefan şi Şerban 

Nicolae (Grupul parlamentar al PSD), Ilie Dan Barna (Grupul parlamentar al USR), Traian Băsescu (neafiliat), Kelemen 
Hunor (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Varujan Pambuccian (Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Sorin Câmpeanu (neafiliat). 

Pentru a trece, moţiunea de cenzură avea nevoie de 233 de voturi favorabile. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2018  
Săptămâna 25 – 29 iunie 2018  

 

 

5 
 

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

 
Sesiunea  februarie – iunie 2018* 

 
(Situaţia cuprinde datele la 29 iunie 2018) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1167 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2017 762 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 405 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 190 

248 

– votate  246 

             din care: - înaintate la Senat      37 

                            - în procedura de promulgare 77 

                            - promulgate* 95 

                            - respinse definitiv 37 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 942 

a) pe ordinea de zi 398 

b) la comisii  518 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

7 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 24 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 22 

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

 
 

    Cele 246 iniţiative legislative votate privesc: 
                                 103 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
       54  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      9  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         40  proiecte de legi  
                                  143 propuneri legislative 
 

    * În anul 2018 au fost promulgate 154 de legi, 59 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 95 
din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 25, marţi 26 şi miercuri, 27 iunie 2018 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

401 

        din care: - în dezbatere 

 

396 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          17  

21 

   - votate 
 

21 

                           - la Senat 
 

4 

                           - la promulgare 
 

17 

  
Retrimise la comisii 
 

6 

 
 
     ▪ Cele  21 iniţiative legislative votate privesc: 
                           12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                      din care: 
                                     4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                     8  proiecte de legi 
                   9 propuneri legislative 
 
 
     c: 
 
      
 
rivesc: 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  25 – 29 iunie 2018 

 

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

1.  PL-x 94/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 privind funcţia de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii  
 

2.  PL-x 102/2018 - Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor 
dezavantajaţi  
 

3.  PL-x 554/2015 - Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale  
 

4.  PL-x 214/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor 
măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale  
 

5.  PL-x 334/2018 - Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de 
ardere  
 

6.  PL-x 355/2018 - Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene  
 

7.  Pl-x 365/2018 - Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a 
statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

8.  PL-x 573/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei 
alimentare  
 

9.  PL-x 391/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate 
în scopuri ştiinţifice  
 

10.  PL-x 361/2018 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

11.  PL-x 472/2017 - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor  
 

12.  PL-x 375/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996  
 

13.  PL-x 341/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012  
 

14.  PL-x 198/2017 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative  
 

15.  PL-x 80/2018 -  Legea muntelui  
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16.  PL-x 189/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru 
accidente de muncă 
  

17.  PL-x 483/2016 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator  
 

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

1. PL-x 331/2018 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, 
şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017  
 

2. PL-x 229/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017  
 

3. PL-x 251/2018 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017  
 

4. Pl-x 419/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  
în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima 

sesiune ordinară a anului 2018 
 
 

(situaţie la data de 29 iunie 2018) 
 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 78 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de 

legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
4 
 

3 

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

 
0 
0 
0 

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

1 
0 
1 
2 

Camera 
Deputaţilor:  

60 0 

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

 
18 

 
22 
 0 

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

0 
0 

    12 
8 

Procedură 
comună: 

 14 

Total: 64 3  

 
40 

 
 

 

24 

 78 3 78 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



  
 

  ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima  sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2299  iiuunniiee    22001188))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

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

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

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

Raport depus 
pe 06.03.2018 
(66/R/2018) 

2 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 22.03.2018 
(106/R/2018) 

3 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(170/R/2018) 

4 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(171/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(172/R/2018) 

6 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
 

Raport depus 
pe 19.04.2018 
(587/Rs/2018) 

7 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(201/R/2018) 

8 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(61/Rs/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 26.04.2018 
(206/R/2018) 

10 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 
 

Raport depus 
pe 03.05.2018 
(208/R/2018) 

11 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

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

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

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

Raport depus 
pe 14.05.2018 
(233/R/2018) 

12 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(238/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

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

13 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 15.05.2018 
(239/R/2018) 

14 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  OZ Plen 
ADMIN  
  
 

Raport depus 
pe 31.05.2018 
(303/R/2018) 

15 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN 
  
 

Raport depus 
pe 07.06.2018 
(329/R/2018) 

16 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - OZ Plen 
ÎNV 
  
 

Raport depus 
pe 12.06.2018 
(337/R/2018) 



 

Nr. 
crt 
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17 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

S - Adoptat pe 
25.05.2011 
CD  -  OZ Plen 
ÎNV 
 

Raport depus 
pe 12.06.2018 
(37/Rs/2018) 

18 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD - OZ Plen 
IND 
  

 
 
 
Raport depus 
pe 27.06.2018 
(255/Rs/2018) 

19 

PLx  
350/2017 

 
L 

180/2017 
 

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

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

20 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 



 

Nr. 
crt 
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21 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
19.04.2018 

22 

PLx  
394/2018 

 
L 

303/2018 

Proiect de Lege privind distribuţia de asigurări. (poz. II-
20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/97 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 ianuarie 2016 
privind distribuţia de asigurări, în scopul reglementării 
activităţii de distribuţie a produselor de asigurare şi 
reasigurare, organizarea şi funcţionarea distribuitorilor de 
asigurări şi reasigurări, supravegherea activităţii de 
distribuţie şi a altor activităţi conexe acesteia, înregistrarea 
intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), în vederea 
asigurării unui nivel ridicat de protecţie şi informare de care 
să beneficieze consumatorii în ceea ce priveşte posibilitatea de 
a achiziţiona separat diferitele componente ale unui pachet 
oferit (vânzarea combinată - cross-selling) etc. 

S - Adoptat pe 
20.06.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
TDR: 
27.06.2018 

23 

PLx  
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

TDR: 
12.11.2015 

24 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

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

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

TDR: 
09.11.2017 



 

Nr. 
crt 
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25 

Plx 
588/2017 

 
L 

542/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
06.02.2018 
 

26 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

27 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

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

 

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

 
TDR: 
17.05.2018 
 

28 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

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

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

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

 
TDR: 
12.06.2018 
 



 

Nr. 
crt 

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

29 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

30 
 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

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

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

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

 

31 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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

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

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

TDR: 
10.12.2015 

32 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

33 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

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

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 



 

Nr. 
crt 

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

34 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
11.09.2014 

35 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

36 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2015 

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

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

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 

37 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

38 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 

CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
05.06.2018 

39 

PLx 
405/2018 

 
L 

142/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.06.2018 

CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
11.09.2018 

40 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

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

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

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

TDR: 
14.12.2017 

  
                                      
  
  
  
  
  
  
  



 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 L 
348/2018 

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

 
S  - ÎNV și MUN 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 27.06.2018 

2 L 
386/2018 

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

 
S  - JUR 
pt. raport  
CD -   

TDR: 26.06.2018 

3 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -  ÎNV 
Pt. raport 
 
 

TDR: 23.05.2018 

4 

PLx 
86/2018 

 
L 

1/2018 

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

Regimul manualului școlar de bază în învățământul 
preuniversitar. 

CD -  Adoptată 
pe 28.03.2018 
S  -  Adoptată pe 
22.05.2018 
 

La promulgare din 
data de 
31.05.2018 
Sesizare de 
neconstituționalita
te (04.06.2018) 



 

Nr. 
crt 

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

5 L 
244/2018 

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

 

S  - JUR și APĂR 
Retrimis pt. raport 
comun suplimentar 
CD -   

TDR: 27.06.2018 

6 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

La promulgare din 
data de 
24.05.2018 
Sesizare de 
neconstituționalita
te (12.06.2018) 

7 

PLx 
236/2018 

 
L 

506/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
18.04.2018 
CD - Adoptată pe 
06.06.2018 

La promulgare  
din data de 
16.06.2018 
Sesizare de 
neconstituționalita
te (18.06.2018) 

8 

PLx 
209/2016 

 
L 

42/2016 

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

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

S -  Adoptată pe 
11.04.2018 
CD -  Adoptată pe 
13.06.2018 
  
 

La promulgare  
din data de 
23.06.2018 
 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
28.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 18.06.2018 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 

10 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  Adoptată 
pe 18.06.2018 
  
 
 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 
 

11 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
19.12.2017 
CD -  Adoptată 
pe 20.06.2018 

La promulgare  
din data de 
27.06.2018 
 

 
12 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
13.11.2017 
CD -  Adoptată pe 
26.06.2018 
  
 

La SG  din data 
de 27.06.2018 
 

13 

Plx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

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

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

S -  Adoptată pe 
28.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 26.06.2018 

La SG  din data 
de 27.06.2018 



 

Nr. 
crt 

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

14 

PLx 
361/2018 

 
L 

318/2018 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. (poz. II-37) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea 
primei sesiuni ordinare a anului 2018 şi până la data de 
31 august 2018. 

S -  Adoptată pe 
04.06.2018 
CD -  Adoptată 
pe 26.06.2018 

La SG  din data 
de 27.06.2018 

15 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

S - Adoptată pe 
29.06.2015 
CD - Adoptată pe 
27.06.2018 
 

 

16 

PLx 
334/2018 

 
L 

189/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
22.05.2018 
CD -  Adoptată 
pe 27.06.2018 
 

La SG  din data 
de 27.06.2018 

17 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
05.03.2018 
CD -  Adoptată 
pe 27.06.2018 
 

La SG  din data 
de 27.06.2018 

18 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 
 

Legea nr. 
109/2018 



 

Nr. 
crt 

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

19 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
17.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
113/2018 

20 

PLx 
434/201

7 
 

L 
237/201

7 

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

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

S - Adoptată pe 
31.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

Legea nr. 
115/2018 

21 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

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

 

CD -  Adoptată 
pe 28.03.2018 
S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

Legea nr. 
119/2018 

22 

Plx 
36/2018 

 
L 

500/2017 
 

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

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

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 
CD -  Adoptată 
pe 09.05.2018 
 

Legea nr. 
124/2018 

23 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

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

Crearea cadrului legal privind piețele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
 

Legea nr. 
126/2018 



 

Nr. 
crt 

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

24 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

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

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

S  - Adoptată pe 
20.11.2017 
CD - Adoptată pe 
16.05.2018 
  
 

Legea nr. 
127/2018 

25 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 25.04.2018 
S -  Adoptată pe 
22.05.2018 

Legea nr. 
129/2018 

26 

Plx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 

CD -  Adoptată 
pe 16.05.2018 

Legea nr. 
230/2018 



 

Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
11.04.2018 

CD - Adoptată pe 
23.05.2018 
 

Legea nr. 
233/2018 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ                                          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

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

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 



 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + BUG 
S  
 

 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + BUG 
S  

 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

 
 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

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

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2018  
Săptămâna 25 – 29 iunie 2018  

 

 

31 
 

 
F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  29 iunie 2018 ) 
 

I.  În perioada   25  –  29 iunie 2018  

 
     Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.  
     Comisiile permanente au depus 29 avize. 
     Cele 21 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

13 

8    

 
     Rapoartele elaborate se referă la: 

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

0 
2  

19 
0  

 
   Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
   La comisii se află în prezent 470 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 55 pentru raport 

suplimentar.  
   La comisii se află  22  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2018.  
                                                                                                                                                                                  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 
 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1284  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 408 

 rapoarte suplimentare 115 39 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19                

TOTAL     818 466 

 
 

 



                       A N E X A  
     

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

în perioada  25 - 29 iunie 2018 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.554/2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(396/R din 27.06.2018) 

2 

 
PLx.342/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului 
Muzeului Naţional Filatelic -  raport comun cu comisia juridică 

36 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(397/R din 27.06.2018) 

3 

 
Plx.136/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare – raport comun cu comisia pentru administrație 

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.06.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(399/R din 27.06.2018) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.244/2018 

Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 – raport comun cu 
comisia pentru administrație 

39 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(400/R din 27.06.2018) 

2 

 
PLx.573/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare – raport comun cu comisia pentru 
agricultură 

79 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(401/R din 27.06.2018) 

3 

 
Plx.221/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.05.2018 
Raport de respingere 

(402/R din 27.06.2018) 



4 

 
Plx.223/2018 

Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.05.2018 
Raport de respingere 

(403/R din 27.06.2018) 

5 

 
PLx.509/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(255/RS din 
27.06.2018) 

6 

 
PLx.213/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea 
produselor şi garanţiile asociate acestora 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(405/R din 27.06.2018) 

7 

 
PLx.112/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun  cu comisiile pentru transporturi și juridică 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(406/R din 27.06.2018) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.221/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(402/R din 27.06.2018) 

2 

 
Plx.223/2018 

Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.06.2018 
Raport de respingere 

(403/R din 27.06.2018) 

3 

 
PLx.112/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun  cu comisiile pentru industrii și juridică 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(406/R din 27.06.2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.516/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 
din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic – raport comun cu 
comisiile pentru mediu și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

20.02.2018 
Raport de respingere 

(393/R din 26.06.2018) 

2 

 
PLx.79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru 

înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană 

122 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

19.06.2018 
Raport de adoptare  

(394/R din 26.06.2018) 

3 

 
PLx.391/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice - raport 
comun cu comisia pentru învățământ 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/R din 27.06.2018) 

4 

 
PLx.573/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind 
diminuarea risipei alimentare – raport comun cu comisia pentru 
industrii 

79 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(401/R din 27.06.2018) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.136/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare – raport comun cu comisia pentru buget

20 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.06.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(399/R din 27.06.2018) 

2 

 
PLx.244/2018 

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

39 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(400/R din 27.06.2018) 

3 

 
PLx.250/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare – raport 
comun cu comisia juridică 

1 parlam. 05.06.2018 
Raport de respingere 

(407/R din 27.06.2018) 



4 

 
Plx.262/2018 

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

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

05.06.2018 
Raport de respingere 

(408/R din 27.06.2018) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.516/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 
din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic – raport comun cu 
comisiile pentru agricultură și juridică 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

15.05.2018 
Raport de respingere 

(393/R din 26.06.2018) 

 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.189/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă – raport 
comun cu comisia pentru sănătate 

44 parlam. 
adoptat de 

Senat 
12.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(392/R din 26.06.2018) 

2 

 
PLx.396/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate 

reprezentând ajutoare de urgenţă 

52 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(395/R din 26.06.2018) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.189/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă – raport 
comun cu comisia pentru muncă 

44 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(392/R din 26.06.2018) 

 
 
 
 
 



 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.391/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice - raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(398/R din 27.06.2018) 

2 

 
Plx.314/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
1 parlam. 26.06.2018 

Raport de respingere 
(404/R din 27.06.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.38/2016/ 
2017 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

67 parlam. 
adoptat de 

Senat 
19.06.2018 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare  
(390/R din 25.06.2018) 

 
XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.419/2017
/2018 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Superior al Magistraturii 

10 parlam. 
adoptat de 

Senat 
25.06.2018 

Raport de respingere a 
cererii de 

reexaminare  
(391/R din 25.06.2018) 

2 

 
Plx.516/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 
din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic – raport comun cu 
comisiile pentru agricultură și mediu 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.06.2018 
Raport de respingere 

(393/R din 26.06.2018) 

3 

 
PLx.554/2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(396/R din 27.06.2018) 



4 

 
PLx.342/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului 
Muzeului Naţional Filatelic -  raport comun cu comisia pentru buget 

36 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(397/R din 27.06.2018) 

5 

 
Plx.221/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și industrii 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

29.05.2018 
Raport de respingere 

(402/R din 27.06.2018) 

6 

 
Plx.223/2018 

Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice – raport comun cu comisiile pentru transporturi și industrii 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

29.05.2018 
Raport de respingere 

(403/R din 27.06.2018) 

7 

 
PLx.112/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun  cu comisiile pentru transporturi și industrii 

15 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(406/R din 27.06.2018) 

8 

 
PLx.250/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare – raport 
comun cu comisia pentru administrație 

1 parlam. 18.06.2018 
Raport de respingere 

(407/R din 27.06.2018) 

9 

 
Plx.262/2018 

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

13 parlam. 
respinsă 
de Senat 

18.06.2018 
Raport de respingere 

(408/R din 27.06.2018) 

 
XII. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului Administrativ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.369/2018 

Proiectul de lege privind Codul Administrativ al României 

168 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

27.06.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(389/RS din 
28.06.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

Angajamentul de a scăpa România de acest guvern incoerent  
este o obligație față de țară și romani 

 
 Niciodată o moţiune de cenzură nu a fost mai urgentă şi cu o miză atât de mare în privinţa viitorului, ca cea pe care o 
citim astăzi în Parlament şi se va vota miercuri. Este imperios pentru România ca această moţiune să treacă şi nu doar să 
demitem un prim-ministru numit Viorica Dăncilă, ci să trimitem acasă şi să înlăturăm un regim, regimul Dragnea. Dacă nu 
vom reuşi să găsim acea masă critică să treacă moţiunea de cenzură, riscăm instaurarea unui regim autoritar, care să pună 
apărarea infractorilor sau să transforme apărarea infractorilor într-o politică de stat. 
 Participarea la demiterea acestui guvern incompetent patronat de infractori ar trebui să se facă fără condiții. 
Angajamentul de a scăpa România de acest guvern incoerent este o obligație față de țară și romani. 
 Odată rezolvată aceasta urgentă, adică demis guvernul, procedura e cât se poate de simplă: vor fi consultări și 
partidele vor trebui sa găsească soluții pentru înlocuirea majorității actuale și asigurarea unui nou guvern. 
 Cel care ajunge să fie prim-ministru va trebui sa aibă o majoritate în spate. Este evident că dacă se va contura 
varianta unui guvern liberal, propunerea noastră de prim-ministru e președintele partidului. 
 La anticipate ar fi ideal să ajungem, însă este foarte greu. Ar însemna ca o majoritate din numărul parlamentarilor de 
doua ori să respingă prim ministrul propus. Pentru a emite pretenții pentru o viitoare guvernare trebuie să pui umărul la 
curățarea răului generat pe obsesiile lui Liviu Dragnea. E nevoie de manifestarea angajamentului ca România e pe primul loc. 
 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
 

Declarație Politică 
 Stimați colegi, 

Au fost necesari mai puțin de 2 ani pentru ca guvernarea PSD-ALDE să devină cea mai ineficientă guvernare pe care a 
avut-o țara noastră în perioada post decembristă. Devine din ce în ce mai clar pentru toată lumea că esența programului de 
guvernare este ca Liviu Dragnea și apropiații săi să fie scăpați de consecințele actului de justiție! Guvernul Dăncilă poate fi 
numit, pe bună dreptate, guvernul scumpirilor! Inflația, adică ritmul de creștere a prețurilor de consum, a ajuns la 5,4%, fiind la 
cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Anul 2018 reprezintă al doilea an în care banii pentru investiții publice sunt sacrificați, 
din cauza problemelor bugetare, blocând astfel dezvoltarea. Într-un total dispreț față de mediul de afaceri, politica fiscală face 
imposibilă predictibilitatea fiscală. După ce în anul 2017 Guvernul a făcut peste 260 de modificări ale Codului fiscal, anul 
acesta, numai în primele 3 luni au mai fost operate încă 120 de modificări! 

Guvernul care amenință proprietatea privată a peste 7 milioane de contribuabili la Pilonul 2 de Pensii, trebuie să plece! 
Educația a avut de suferit încă de la primele guverne PSD, iar acum continuă să se scufunde în submediocritate, 

indiferență și lipsă de contact cu cererile reale ale societății. Abandonul școlar rămâne cel mai grav aspect al învățământului 
din România, doar anul acesta aproximativ 30 000 de elevi absolvenți de gimnaziu au părăsit prematur sistemul. Zeci de mii de 
tineri absolvenți de gimnaziu sau liceu, se scurg pur și simplu din sistemul de învățământ an de an, devenind șomeri, emigranți 
sau muncitori necalificați, fară nici un fel de experiență. Analfabetismul funcțional este de 40%, nepermis de mare pentru o 
țară europeană!  
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 Sistemul public de sănătate a fost adus de asemenea  în stare critică. Medicii de familie, specialiștii, deopotrivă cu 
pacienții, duc o reală luptă cu întregul sistem pentru a obține ceea ce este garantat chiar de Constituție: dreptul la îngrijire 
medicală, pentru care cu toții plătim, lună de lună.  Zeci de mii de români suferă an de an în spitale mizere, lipsite de personal 
și de medicamente vitale. Liviu Dragnea însă își cere scuze numai celor din penitenciare. În fictivul program de guvernare era 
menționată și dezvoltarea infrastructurii. Sute de kilometri de autostrăzi împânzeau harta României de la un capăt la celălalt. 
Am rămas tot cu hărțile! Din cei 350 de km promiși până în 2020, românii s-au ales cu numai 15 km de autostradă recepționați 
în martie 2017! Între timp România are cea mai ridicată rată de mortalitate cauzată de accidente rutiere din întreaga Uniune 
Europeană.   
 Stimați colegi, acest guvern nu este în slujba României. Acest Guvern nu reprezintă România și interesele românilor, 
ci este luat ostatic de către Liviu Dragnea și folosit în scop personal. Partidul Național Liberal are soluții pentru România,  are 
un program de guvernare real, pentru români și pentru problemele acestei țări. Stimați colegi din coaliția și guvernare, vă 
îndemn să nu mai acceptați acest rol de prizonieri ai unui condamnat penal, ci să vă faceți datoria față de țară, față de cei care 
v-au votat cu speranța la un trai mai bun. Acest guvern a devenit ilegitim prin prisma propriilor acțiuni și trebuie să plece! 
Votați moțiunea de cenzură! 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Puneți-vă centurile! 
Ultimele zvârcoliri ale partidului-stat luat pe persoană fizică 

 
Pentru prima dată de la preluarea puterii, coaliția PSD-ALDE recunoaște ceea ce s-a străduit să mascheze până acum: 

singurul scop al exercitării puterii este golirea pușcăriilor și abolirea prevederilor Codului Penal aplicabile demnitarilor. Mai 
mult decât atât, a doua condamnare penală a liderului PSD a adus România în situația în care puterea legislativă și cea 
executivă declară fățiș război puterii judiciare! 

Într-o democrația funcțională, puterile în stat sunt puse să vegheze una asupra alteia, să dezvolte mecanisme de control 
și să își cenzureze potențialele abuzuri. Întotdeauna puterea caută să acumuleze și mai multă putere, e în natura sa, dar 
diferența dintre dictatură și democrație este tocmai aceasta: Constituția reglementează mecanisme de checks and balances, de 
„frâne și echilibru“. 

Îmbătați de aerul de „haită politică“, simțindu-se mai puternici împreună, liderii PSD se declară uniți în a destructura 
fundamentele democratice ale țării. Cel mai tare îi deranjează pluralismul politic și dezbaterea pe legile toxice pe care le 
promovează. Dincolo de a avea o majoritate mai mult decât confortabilă, procedurile parlamentare, circuitul legislativ, cenzura 
actelor normative la Curtea Constituțională le provoacă un disconfort total și promit că se vor „radicaliza“. Ce poate însemna 
„radicalizare“, din partea unei puteri care controlează 99% din puterile legislativă și executivă, într-o țară membră a Uniunii 
Europene și NATO? Suntem amenințați în prime time cu instaurarea dictaturii, a legii marțiale? 

Ceea ce „haita“ nu vrea să înțeleagă este că, la aproape 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, țara noastră a 
dezvoltat anticorpii pluralismului, iar lecțiile de educație civică au fost însușite aproape cu viteza luminii de când PSD-ALDE 
asaltează neîncetat statul de drept. Mecanismele de legiferare și de exercitare a puterii într-o democrație nu mai reprezintă 
pentru mulți dintre români niște mistere, spre disperarea actualei puteri. A miza pe oboseala și delăsarea acestor cetățeni este 
pariul pierdut al liderilor PSD-ALDE. Conștiința civică a românilor, preocupați de regimul democratic al țării în care trăiesc, 
reprezintă șansa uriașă pe care o are România acum. Este șansa unei resetări totale în urma unui război de uzură, unul care i-a 
consumat deja prea mulți ani din viață și i-a răpit sărbătoarea României Centenare.  

Sunt ultimele zvârcoliri ale unui partid-stat luat pe persoană fizică de Liviu Dragnea sub promisiunea că nici un 
politruc afiliat puterii nu va mai face pușcărie în România pentru fapte penale din trecut sau din viitor! Chiar dacă avem în 
jurul nostru exemple de îndepărtare de la calea democrației liberale, precum Ungaria și Polonia, în cazul României vorbim 
despre cu totul altceva! Are și iliberalismul „mândria“ lui. Iliberalismul nu înseamnă, totuși, anularea sentințelor definitive în 
justiție și abolirea pedepselor pentru furt din banii publici! Chiar și un dictator din Africa s-ar gândi de două ori înainte să 
abolească prin Dictat Codul Penal! 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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Declarație politică 
 
Cer parlamentarilor ieșeni din cadrul partidelor PSD și ALDE să voteze moțiunea depusă de PNL ”Demiterea 

Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională!”. Acest regim autocratic face un rău imens României și riscă să scoată 
România de pe harta țărilor democratice, civilizate.  

Sistemul judiciar se confruntă cu multe neajunsuri, ministrul de Justiție a tolerat subfinanțarea sistemului penitenciar, 
asigurând în anul 2018 un buget care acoperă doar 60% din resursele necesare. În tot acest timp, sistemul a rămas cu aceleași 
probleme nerezolvate în penitenciarele din România. Măsura incapacității Guvernului de a gestiona situația din penitenciare a 
fost arătată inclusiv de protestele masive ale angajaților din penitenciare, care au ieșit în stradă pentru că se simt umiliți de 
către un ministru al Justiției care nu a luat niciun fel de măsuri pentru a compensa deficitul de personal, pentru a asigura 
finanţarea adecvată sau condiții decente de lucru.  

Guvernul a eșuat pe linie în îndeplinirea măsurilor asumate prin Programul de Guvernare!  
Investițiile în sedii noi, potrivite nevoilor instanțelor de judecată, sunt practic inexistente. Înalta Curte de Casație și 

Justiție nu are nici în prezent un sediu propice desfășurării activității sale!  
Tribunalele specializate s-au înființat doar pe hârtie, iar în buget nu s-au alocat resurse financiare suficiente.  
”E-justice„ - Dosarul electronic nu este implementat la nivel național nici până acum, existând doar câteva cazuri 

izolate de Curți de Apel care au realizat acest lucru prin eforturi proprii.  
Iată numai o parte a obiectivelor pe care vi le-ați asumat în fața românilor, dar care au rămas în continuare la stadiul de 

promisiuni neîndeplinite! Ați eșuat în gestionarea demersurilor de îndeplinire a obiectivelor de referință din Mecanismul de 
Cooperare și Verificare. Achitarea de această responsabilitate a fost una deplorabilă! Asta cu atât mai mult cu cât Guvernul 
PSD-ALDE și-a asumat public ridicarea MCV în mandatul actualei Comisii Europene, însă deja oficialii europeni ne-au 
informat că acest obiectiv a fost ratat. Riscăm, de asemenea, excluderea din Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO). Ați 
făcut ca România să fie supusă unei proceduri speciale, care a mai fost activată doar în cazul Poloniei, organismul european 
semnalând abateri serioase de la lupta împotriva corupției. Ce ați făcut în schimb? Ați jignit inspectorii GRECO, calificându-i 
drept neprofesionişti şi incompetenţi. Este rușinos și incalificabil ca un ministru să facă astfel de declarații care afectează grav 
interesele României. Stimați colegi, cele mai importante probleme ale sistemului judiciar au rămas nerezolvate! În schimb, 
actul de guvernare a fost deturnat în dauna intereselor cetățenilor români. Nu mai puteți nega faptul că preocupările 
dumneavoastră în domeniul justiției au urmărit planuri ascunse, pentru a asigura protecția unor lideri politici în fața rigorilor 
legii. Ați îndepărtat actul de justiție de principiile constituționale privitoare la egalitatea cetățenilor în fața legii și vă străduiți 
din răsputeri să creați o castă de cetățeni mai presus de lege.  

Guvernul PSD-ALDE a demonstrat că nu are nimic de a face cu oamenii cinstiți ai acestei țări! Le-ați fraudat 
încrederea promițându-le majorări uluitoare de venituri, crezând că așa veți adormi vigilența unei națiuni întregi! Ar trebui să 
știți că puteți să păcăliți câţiva oameni tot timpul şi pe toţi oamenii o perioadă, dar nu puteți să păcăliți pe toţi oamenii tot 
timpul. 

Deputat 
Marius Bodea 

*** 
Birocrația sufocă România și dă cu piciorul fondurilor europene!   

Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 ”Europa ne-a ajutat ... mai rămâne a ne ajuta și noi înșine!” spunea, în urmă cu peste un secol și jumătate, unul dintre 
liberalii care au contribuit la înfăptuirea Unirii Moldovei cu Țara românească. Mergând pe logica acestui fruntaș liberal, aș 
spună că Europa ne-a ajutat mai tot timpul și continuă să ne ajute să devenim o țară prosperă, democratică, în care cetățenii să 
creadă și în care copiii și tinerii să-și proiecteze viitorul. Europa ne-a ajutat și după căderea comunismului și înainte de 
aderarea la Uniunea Europeană și ne ajută de mai bine de zece ani de când am devenit membru cu drepturi depline al grupului 
statelor cele mai prospere. Europa ne ajută nu numai ca să nu ne abatem de la principiile democrației, de la valorile 
fundamentale ale statului de drept, ci ne ajută și cu bani mulți, cu mult mai mulți decât aceia cu care noi contribuim la bugetul 
comunitar. România poate să fie un benefiar net al bugetului european – adică să contribuie cu 1 euro și să primească înapoi 6 
euro – dacă Guvernul ar fi capabil să aducă acești bani în țară. 
 Stimați colegi. O țară se dezvoltă, așa cum au demonstrat strămoșii liberali, prin ea însăși! Ceea ce vreau să spun este 
că Europa ne dă, dar nu ne bagă și în sân! Depinde de noi dacă ne dorim să aducem toate beneficiile în țară. Urmărind modul 
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în care este condusă țara de mai bine de un an și jumătate, vă rog să mă credeți că nu am speranțe prea mari că toate aceste 
oportunități vor fi aduse în beneficiul românilor! Personal, am pierdut șirul celor care au fost miniștri cu atribuții în domeniul 
fondurilor europene. Am avut, la un moment dat, chiar și trei miniștri deodată, iar acest lucru nu a făcut decât să complice și 
mai mult atragerea fondurilor europene în România. Tot mai frecvent, cetățenii îmi transmit petiții și memorii în care acuză o 
birocrație în creștere cu privire la fondurile europene, termene depășite, proceduri netransparente și suspiciuni de subiectivitate 
în alocarea banilor. Ca să nu fiu acuzat că vorbesc prea abstract, o să mă refer și la un caz concret cu privire la unele proiecte 
care ar fi trebuit să demareze de mai bine de un an și nu au început nici acum. De exemplu, pentru axa de 
finanțare ”îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru Regiunea Nord-Est Moldova, competiția a 
început, atenție, în anul 2016. Pe nepusă masă, s-a suspendat procesul de evaluare a proiectelor și nimeni nu mai știe când și 
dacă proiectele depuse vor mai începe vreodată.  
 Stimați colegi. Este de vină Uniunea Europeană pentru că Guvernul nu știe să implementeze aceste fonduri europene? 
Nu! Nu este! Birocrația noastră stufoasă și absurdă este prima și cea mai mare piedică în fața atragerii banilor gratuiți în 
modernizarea României. Nu aș vrea să spun cât de multe pierdem numai din incompetența instituțiilor statului român: pierdem 
bani, pierdem locuri de muncă bine plătite, pierdem capacitatea de a dezvolta un capital românesc puternic, capabil să pună pe 
mesele românilor mâncare de calitate. Ca să înțelegem cu toții incompetența Guvernului, acesta nu știe că pierde și el din 
faptul că nu aducem banii europeni în România, căci o parte din fondurile europene merg la buget prin impozite. Așa, 
Teodorovici și Dragnea și-ar rezolva problema lipsei de bani pentru pensii și salarii pe care nu mai știu cum să o rezolve.  
 Stimați colegi. Incompetența celui de-al treilea Guvern drag domnului Dragnea se vede de la o zi la alta și mai mult. În 
agricultură am primit decizii de refuz de plată pentru sute de milioane de euro, în sănătate aproape că am pierdut banii pentru 
cele 8 spitale regionale, iar, în domeniul transporturilor, moldovenii au ajuns să se plângă autorităților de la Bruxelles pentru 
lipsa autostrăzilor, căci la București, la Guvernul României, cei care au mărșăluit din Moldova și până în Capitală nu au fost 
ascultați. M-am rezumat la numai câteva exemple pentru a arăta că incompetența și birocrația excesivă ne îndepărtează de 
grupul statelor dezvoltate. Soluția nu poate să vină de la Bruxelles, ci de la noi, de la români, prin forțele noastre, prin noi 
înșine.  

Doamna Dăncilă va trebui să plece acasă, căci incompetența domniei sale și a armatei de miniștri și de secretari de stat 
nepricepuți îi arde la buzunar pe toți românii și ne compromite șansa de a moderniza țara în vremuri de creștere economică. 

Vă mulţumesc,         

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Când se vor întoarce românii plecați la muncă în străinătate? 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 România a pierdut în ultimii ani cea mai valoroasă resursă – tinerii. Nimic din ceea ce am pierdut în ultimii zeci de ani 
nu se compară cu acest lucru, pentru că România înseamnă în primul rând românii. Milioane de copii care abia au terminat 
școala sau chiar înainte să o termine, și-au luat lumea în cap și au fugit în Occident, în speranța că numai așa vor putea să-și 
întemeieze o familie, să facă copii, pe care să-i îngrijească decent, să câștige cinstit din muncă, nu din mila Guvernului și, la un 
moment dat, să se întoarcă acasă, la țărâna părintească, care-i cheamă, adică acolo unde au copilărit și crescut.  

Unii spun că sunt 4 milioane de români peste hotare, alții că sunt și mai bine de 5 milioane. Nu are sens să întrebăm 
autoritățile, pentru că niciodată nu le-a păsat de soarta celor care și-au luat singuri destinul în propriile mâini. Sincer, chiar nici 
nu mai contează atât de mult să stabilim un număr precis al românilor care au plecat, căci este suficient să mergi în zonele cele 
mai slab dezvoltate din României și din Uniunea Europeană, adică Regiunea Sud-Vest sau Nord-Est, și poți constata de unul 
singur că în sate au mai rămas doar case pustii și bătrânii singuri care plâng pe la porți de dorul copiilor și nepoților plecați 
printre străini. 
 Stimați colegi. De când PSD și ALDE conduc România, am tot auzit discursuri amețitoare prin care se spunea că dacă 
ei vor majora din pix salariile, atunci românii plecați la muncă în străinătate se vor întoarce acasă. Le-au majorat atât de tare, 
încât milioane de salarii din sectorul privat au scăzut. Acesta este numai unul dintre multiplele exemple prin care cei care 
conduc astăzi România au demonstrat că nu înțeleg deloc ceea ce își doresc românii de la țara lor și de la Guvernul țării!  

Milioanele de tineri care au părăsit țara au făcut-o și pentru a câștiga mai bine în Occident, însă acesta nu a fost 
singurul lor motiv! Ceea ce îl împinge pe un om să-și părăsească țara și casa natală este, în primul rând, lipsa de speranță că 
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lucrurile se vor schimba în bine în țara lui! Asta nu a înțeles niciodată un guvern condus de PSD. Pentru români, banii sunt 
importanți, însă nu sunt totul! Sunt mulți cei care nu ar fi plecat niciodată din țara lor dacă ar fi văzut că România se clădește 
pe respectul celor care au învățat în școală, pe promovarea tinerilor valoroși, pe corectitudine, pe respect pentru lege și 
egalitate în fața ei! După ce PSD a guvernat, direct sau indirect, mai bine de 22 de ani din ultimii 28 de ani care au trecut de la 
căderea comunismului, România se află într-o situație exact opusă a ceea ce așteaptă toți românii: munca este disprețuită, iar 
nemunca este stimulată; cine are carte, nu mai are parte; șmecherul care câștigă banii ușor, eventual pe spinarea banilor publici, 
a devenit modelul de succes în România; condamnarea pentru furt și corupție este o virtute și nu o mare rușine. 

Stimați colegi. De câțiva ani de zile românii, din țară și din străinătate, strigă cu toții că nu vor să fie conduși de 
persoanele care au probleme cu legea, de persoane care cu greu reușesc să folosească limba română, de persoane care s-au 
îmbogățit peste noapte prin prejudicierea banilor publici, de persoane care în viața lor nu au muncit măcar o zi în domeniul în 
care se produce valoarea adăugată.  

Să știți că milioanele de tineri români plecați peste hotare nu și-au uitat țara, deși Guvernul i-a uitat pe ei și, mai mult, 
Guvernul PSD-ALDE face tot ce-i stă în putință să-i țină departe de țară. Tinerii români din străinătate sunt cel mai mare 
investitor din România. Banii trimiși de ei către familiile rămase acasă, către miile de copii care cresc singuri, fără părinți, țin 
România pe linia de plutire. Și, ca să răspund la întrebare formulată mai sus - Când se vor întoarce românii plecați la muncă în 
străinătate? – răspunsul îl știm  cu toții. Atunci când țara nu va mai fi condusă de oameni care au ținut-o în benză în ultimii 28 
de ani, când meritul va fi pus deasupra imposturii și când tânărul român va simți că țara lui este cea mai bună opțiune ca să-și 
construiască viitorul. Niciun român nu vrea ca țara lui să fie condusă de condamnați și de incompetenți. 
  Vă mulţumesc,  

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Cât de gratuit este învățământul de stat?   

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 De când liderii PSD-ALDE și-a pus în cap să o revoce pe Laura Codruța Kovesi, se pare că au descoperit și ei faptul 
că România are o Constituție, care trebuie respectată de toți cetățenii români. Bun lucru, aș putea spune! Ar fi bine, însă, ca 
liderii puterii să citească tot textul legii fundamentale, nu numai articolele care le convin! Dacă domnul Dragnea și domnul 
Tăriceanu ar citi bine Constituția, ar observa că la articolul 32 scrie negru pe alb că ”Învăţământul de stat este gratuit, potrivit 
legii.” și că ”Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel 
profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.” 

Ne întrebăm, oare, că dacă așa stă scris în Constituție, atunci așa ar trebui să fie și în realitate, nu? Din păcate, însă, 
știm cu toții că învățământul de stat din România, deși ar trebui să fie gratuit, scoate din buzunarele părinților sume consistente, 
nu numai la începutul anului, nu numai în școala primară, ci pe toate ciclurile de învățământ.  

Stimați colegi. Rezultatele de la Evaluarea Națională care tocmai s-au publicat săptămâna trecută ne-au prezentat o 
realitate cruntă: copiii de la țară nu au nicio șansă să ajungă la un liceu bun și notele mari se iau numai dacă elevul face 
meditații. Câți părinți au bani pentru meditații pentru matematică, pentru limba română sau pentru alte materii? Ca să aflați 
răspunsul ar trebui să știți câți părinți au bani ca să le pună ceva pe masă copiilor, înainte să meargă la culcare, căci în România 
anului 2018, 1 din 5 copii merge seara flămând la culcare. Și, de parcă nu ar fi suficient, cel mai puternic afectați sunt copiii 
din mediul rural, căci aceștia locuiesc departe de școală, părinții lor lucrează de obicei pe salarii mici sau în agricultură, iar 
dascălii bine pregătiți fug de rup pământul de titularizarea într-o școală de la țară. Așadar, în România, țară membră a Uniunii 
Europene, copilul născut la țară este direct condamnat la sărăcie, căci el nici nu poate visa să parcurgă toate etapele ciclului 
educațional. 
 Dragnea și Tăriceanu, pentru că au confiscat toate pârghiile de putere în statul român și au toată puterea, să 
demonstreze măcar o dată că sunt români și să acorde atenția cuvenită viitorului acestei țări, adică educației copiilor. Să acorde 
o finanțare adecvată educației, să ridice dascălii în grila de salarizare și să nu-i mai lase în topul celor mai prost plătiți bugetari, 
să reabiliteze școlile și grădinițele, să le doteze cu materiale didactice și mobilier, să conecteze unitățile de învățământ la apă, 
canalizare și gaze și să tipărească pentru toți copiii manuale noi. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
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Atacurile la justiție abia acum vor începe!   
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Nu știu cine oare ar putea să se bucure atunci când un om, oricum s-ar numi acesta, este condamnat penal, la 
închisoare cu executare, de o instanță de judecată. Din păcate, însă, nu putem trece cu vederea că politicienii s-au aflat în 
ultimii 10 ani în prim-planul acțiunilor justiției, mai mult decât oamenii simpli. Au fost nevoiți să dea explicații cu privire la 
acte și fapte prin care cetățenii români au fost furați de șansa de a avea școli moderne, spitale curate și șosele pe care să nu mai 
moară oameni. Da! Corupția în lumea politică asta înseamnă! Se ia de la cei mulți, pentru cei puțini, care au puterea de a 
decide asupra resurselor financiare. 
 Nici condamnarea domnului Liviu Dragnea nu ar trebui să bucure pe nimeni, chiar și dacă nu este o decizie definitivă 
din mai multe considerente: domnia sa conduce Camera Deputaților, din funcția de președinte, ceea aduce o pată neagră pe o 
instituție și-așa cu o credibilitate tot mai mică în ochii cetățenilor; domnia sa conduce, de mai bine de un an și jumătate, 
Guvernul României, chiar dacă nu direct, ci prin interpuși; conduce cel mai mare partid politic de stânga, care deține puterea 
politică în România și care reprezintă țara în relații externe. Așadar, vinovăția decisă în prima instanță de judecată aduce mari 
prejudicii de imagine țării noastre și o mare dezamăgire pentru milioanele de oameni care au votat PSD și care acum văd care 
era miza principală a promisiunilor PSD-ALDE. 
 Personal, nu mă interesează dacă Liviu Dragnea va rămâne sau nu șeful PSD. Este treaba membrilor acestui partid să 
decidă dacă îl mai păstrează în fruntea lor pe Dragnea, condamnat pentru a doua oară. În schimb, domnul Dragnea va trebui să 
demisioneze de îndată din funcția de Președinte al Camerei Deputaților! Nu mai poate continua, nici măcar o zi în această 
funcție. Nici Guvernul nu mai poate fi condus de domnul Liviu Dragnea, prin doamna Dăncilă! Iar acest lucru trebuie să se 
întâmple la moțiunea de cenzură de astăzi! 
 Stimați colegi. Camera Deputaților adoptă legi, iar Guvernul ordonanțe simple și ordonanțe de urgență! Cine mai poate 
avea încredere, atunci când se modifică legi cu privire la justiție, că în spatele acestea nu se află interesele unui om încolțit de 
justiție! În fapt, unii dintre colegii domniei sale au tot demonstrat, de la Ordonanța 13 și până astăzi, că singurul lor scop în 
viață este acela să îl scape pe șeful PSD de acuzații sau de eventuale condamnări. 
 Din păcate, tot ceea ce au văzut românii, din ianuarie 2017 și până astăzi, cu privire la asaltul asupra legilor justiției și 
asupra codurilor penale a fost joacă de copii, față de ceea ce va urma, chiar din această vară. În fapt, domnul Vosganian, 
parlamentar apărat de imunitate în fața justiției, a recunoscut de la tribuna Parlamentului că miza nu este numai scăparea lui 
Liviu Dragnea, ci a tuturor celor care au probleme cu legea, spunând că: ” Nu ne putem salva decât toți odată!” 
 Stimați colegi. Solidaritatea de care au dat dovadă românii îmi oferă certitudinea că acțiunile PSD-ALDE prin care vor 
face tot ce le stă în putere să se salveze, nu vor reuși. Oamenii simpli au înțeles care a fost scopul marii înșelătorii din anul 
2016, atunci când oamenii au fost păcăliți cu dublări și triplări de salarii. Oamenii vor să vadă că politicienii nu se mai luptă cu 
procurorii și judecătorii ca să-și scape pielea, ci vor să vadă pus în practică principiul constituțional care spune că nimeni nu 
este mai presus de lege! 
 Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 

Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă prin adoptarea moțiunii de cenzură  
reprezintă cu adevărat o urgență națională 

 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 Astăzi, prin votul pe care îl vor acorda moțiunii de cenzură ”Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență 
națională!”, inițiată de senatori și deputați aparținând Partidului Național Liberal și altor partide politice din opoziție, toți 
parlamentarii, indiferent din ce partid fac parte, vor fi supuși unui examen de conștiință, având ocazia să-și demonstreze prin 
fapte responsabilitatea și respectul față de cetățenii care le-au acordat încrederea și i-au mandatat să-i reprezinte în unica 
autoritate legiuitoare a României. Această moțiune nu reprezintă un moft al opoziției parlamentare, ci o necesitate imperativă 
pentru România, având în vedere că orice zi în care Guvernul Dragnea-Dăncilă va mai rămâne la conducerea țării ne va costa 
scump din punct de vedere economic și social și ne va îndepărta de valorile asumate de statele membre ale Uniunii Europene. 
 Stimaţi colegi, 
 Niciodată în istoria ultimilor 28 de ani, incompetența unei guvernări nu ne-a costat atât de mult și acesta reprezintă 
principalul motiv pentru care actualii ocupanți ai Palatului Victoria trebuie să părăsească puterea! După un an și șase luni cu 
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echipele de guvernare PSD-ALDE și după numai șase luni cu doamna Viorica Dăncilă în rolul de Prim-ministru, 
dezechilibrele din economie au atins cote alarmante, care ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva am ajuns deja pe marginea 
prăpastiei și ar trebui să ne așteptăm la tot ceea ce este mai rău în viitorul apropiat! Cursul leu/euro a atins nivelul istoric 
record de 4,6695, determinând scumpirea produselor aduse din import și creșterea ratelor bancare ale celor care au credite în 
euro. Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a ajuns vineri la 
3,09%, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, producând creșteri masive ale ratelor. Inflația, adică ritmul de creștere al 
prețurilor produselor de consum, a ajuns la 5,41%, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Benzina și motorina costă cu 
peste 1 leu în plus pe fiecare litru, legumele sunt mai scumpe cu peste 13%, iar prețul fructelor a crescut cu peste 18%. 
Anumite medicamente, indispensabile mai ales pensionarilor, fie s-au scumpit, fie au dispărut cu totul din farmacii. De 
asemenea, bugetul public a fost făcut praf și pulbere și arată de parcă am fi în plină criză economică: avem cel mai mic ritm de 
încasări din resurse fiscale din ultimii 10 ani, cheltuielile aproape că s-au dublat, iar pensionarii și angajații din sectorul de stat 
se tem că banii pentru pensii și salarii nu vor ajunge până la finalul anului. Exporturile din economia românescă gâfâie, în 
vreme ce mai mult de jumătate din alimentele de pe mesele românilor provin din import. Investițiile private sunt tot mai mici 
în ultima perioadă, sectorul construcțiilor a avut o scădere dramatică, iar investitorii străini așteaptă să vină la conducerea țării 
un executiv care să nu mai modifice codul fiscal în fiecare ședință de guvern. Din păcate, în prezent încrederea tuturor în 
economia românească a atins minime istorice. 

Stimaţi colegi, 
 Un alt motiv pentru care consider că demiterea celui de-al treilea Guvern PSD-ALDE reprezintă o urgență națională se 
susține pe faptul că echipa Dragnea-Tăriceanu-Dăncilă a ratat, din nou, folosirea oportunității creșterii economice și a 
absorbției fondurilor europene pentru a moderniza România și a realiza o creștere reală a nivelului de trai al cetățenilor. Niciun 
proiect nou de investiții nu a fost demarat sub actuala guvernare. Cum poți să dai crezare celor care spun că economia 
”duduie”, atâta vreme cât, din anul 2012 și până astăzi, nu s-a început construcția niciunui kilometru nou de autostradă, toate 
proiectele importante de infrastructură au fost blocate, șantierele demarate au devenit un fel de ruine, un număr foarte mare de 
școli vor începe și la toamnă cursurile fără a beneficia de dotări la nivelul vremurilor actuale, iar cele mai multe spitale vor 
funcționa în aceleași condiții mizere! Veniturile pensionarilor nu s-au majorat, ci dimpotrivă, au fost erodate de creșterea 
prețurilor. Aproape două milioane de contracte de muncă din economia privată nu au fost modificate ca urmare a transferului 
contribuțiilor de la angajator la angajat și, în consecință, tot atâția salariați au astăzi câștiguri mai mici decât anul trecut.  
 Sunt și domenii în care s-au înregistrat creșteri, ce-i drept, sub guvernările domnului Dragnea! Datoria publică a 
României a crescut cu peste 40 miliarde de lei de la alegerile parlamentare din 2016 și până astăzi! Au crescut, de asemenea, 
pensiile speciale și privilegiile unor demnitari și ale unor categorii de slujbași ai statului, care au demonstrat că reprezintă 
instrumente utile pentru guvernanți! Asta este realitatea! Sub guvernele lui Liviu Dragnea s-au adâncit inechitățile și injusteția 
socială, deși în campania electorală și în programele de guvernare lupii moraliști de la PSD și ALDE s-au jurat că le vor 
elimina! 
 Stimaţi colegi, 
 Bila albă în urna albă și bila neagră în urna neagră va însemna un vot pentru România și pentru români! Va însemna, 
totodată, un vot împotriva celui care crede că el este de fapt România: Liviu Nicolae Dragnea! Fac apel la toți parlamentarii, 
solicitându-le să dea dovadă de responsabilitate și respect față de poporul român, față de soarta acestei țări și să o elibereze pe 
doamna Dăncilă din funcția de Prim-ministru, pentru care a dovedit din plin că este total nepotrivită. Cu toții am jurat, atunci 
când am fost învestiți, că ne vom îndeplini cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor! Prin urmare, oricare 
parlamentar, de la orice partid politic, este dator față de țară și popor, nu față de Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă! Dând un vot 
favorabil acestei moțiuni vom da o șansă României ca să aibă un Guvern responsabil, eficient, competent, interesat exclusiv de 
problemele oamenilor și nu supus doar intereselor personale ale unui singur individ! Numai așa vom scăpa România de a treia 
guvernare păguboasă impusă de Liviu Dragnea. Din acest motiv, îi îndemn pe colegii mei, parlamentarii coaliției aflate la 
putere, ca, înainte de vot, să meargă pe stradă și să discute cu cetățenii, cerându-le părerea pe această temă. Vor constata astfel 
că decizia de a vota moțiunea va fi mult mai ușor de luat! 
 Vă mulțumesc!            Deputat  

Dănuț Bica 
*** 
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Comisia Europeană pune degetul pe rană 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,  
 În prognoza realizată şi dată publicităţii în primăvara acestui an, Comisia Europeană avertiza România asupra riscului 

de escaladare a limitei deficitului bugetar, stabilit în Uniunea Europeană la 3% din produsul intern brut, pe fondul scumpirilor 
suportate de populație la produse și servicii. 

 În acceaşi radiografie a stării economiei româneşti, se preconiza temperarea PIB, a cărui evoluţie pozitivă a fost 
stimulată în special de creşterea consumului populaţiei în urma majorării salariilor de sectorul public. În noile circumstanţe, 
este de aşteptat ca avansul creşterii economice să se reducă de la 6,9%, raportat în anul 2017, la 4,5%, estimat pentru 2018, 
respectiv la 3,9%, preconizat pentru  anul 2019. Executivul European atrage însă atenţia că, încă din acest an, ţara noastră riscă 
iniţializarea procedurii de deficit excesiv, limita de 3% din produsul intern brut fiind deja ameninţată cu o depăşire de peste 
10%, care se va tripla anul viitor dacă salariile în sectorul bugetar vor continua să crească fără a fi justificate de acelaşi trend 
ascendent al productivităţii muncii. 

 Pe de altă parte, majorarea salariului minim pe economie a influenţat direct veniturile angajaţilor  din sectorul privat, 
cu aceleaşi consecinţe asupra creşterii consumului populaţiei, reflectate corespunzător în PIB, dar generatoare de inflaţie. 

 Astfel, odată cu atenuarea efectelor reducerilor fiscale de la începutul anului trecut, inflaţia a revenit pe trend pozitiv, 
atingând 4% în primăvara acestui an, populaţia plătind tot mai mult pentru bunurile de consum şi serviciile achiziţionate, în 
special pentru alimente şi energie. 

 Pentru prima dată în ultimii ani, Banca Naţională a României a majorat dobânda de politică monetară cheie la 2,25%, 
ceea ce va avea ca şi consecinţă directă scăderea ofertei de bani, îngreunarea accesului de credite din cauza majorării ratelor, 
implicit diminuarea consumului şi, evident, temperarea creşterii economice. Sub auspiciile înăspririi treptate a politicii 
monetare a băncii centrale ca răspuns la presiunile inflaționiste emergente, Comisia Europeană ne-a avertizat că o creștere a 
decalajului de producție ar putea slăbi perspectivele investițiilor private, mai ales dacă guvernul va reduce în continuare 
investițiile publice pentru a-și atinge obiectivele privind deficitul bugetar. 

 Nu în ultimul rând, Executivul comunitar semnala că exporturile României tind să se reducă pe fondul scumpirii 
continue a costului unitar al forței de muncă, datorată creșterii salariilor care depășește creșterea productivității, iar 
incertitudinile cu privire la politicile guvernului ar putea împiedica avansul economic. 

 Vă mulţumesc!        
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Pentru a-și salva pielea, Liviu Dragnea dă foc României 
 

În spatele iluziei prosperității, pe care PSD a țesut-o cu promisiuni de campanie populiste și cu măsuri pompieristice 
lipsite de viziune pe termen lung, s-a aflat mereu dorința liderilor social-democrați de a se pune la adăpost în fața justiției. 
Pariul lor, acela că dacă vor oferi românilor rapid un plus de venituri, aceștia vor închide ochii în fața ciopârțirii Justiției, este 
deja pierdut. Nu numai că românii își dovedesc atașamentul față de valorile statului de drept prin proteste aproape zilnice, dar 
și amăgirea prosperității este din ce în ce mai greu de susținut.  

Mirajul promisiunilor cu care PSD a câștigat alegerile se destramă pe zi ce trece. Măsurile pe care guvernul le-a luat 
sub patronajul lui Liviu Dragnea au produs o asemenea instabilitate în economie, încât inflația galopantă și dobânzile bancare 
crescute amenință serios veniturile românilor. Și nu doar cele de astăzi, ci și cele din viitor, dat fiind că PSD a început să 
arunce priviri hulpave spre fondurile Pilonului II de pensii. 

Acesta este fundalul pe care se desfășoară lupta disperată a lui Liviu Dragnea și a camarilei lui împotriva 
independenței justiției. Declarațiile recente ale șefului PSD sunt o adevărată cascadă de enormități. Liviu Dragnea a început 
prin a acuza țările aliate din UE și NATO că ar fi încurajat și chiar finanțat „statul paralel” și a sfârșit prin a-și cere scuze celor 
din pușcării și a-l amenința pe președintele Iohannis cu suspendarea. 

Preocuparea lui Liviu Dragnea și a colegilor lui de a apăra interesele făptuitorilor în dauna protecției victimelor 
dezvăluie cu cine se simt ei, de fapt, solidari și din ce perspectivă privesc ei România: e vorba de perspectiva infractorilor! 

Încrâncenarea celor de la putere împotriva justiției și a tuturor celor care îndrăznesc să îi apere independența riscă să 
izoleze România pe plan internațional și seamănă discordia între cetățeni. Toate acestea, exact în anul Centenarului, când ar 
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trebui să fim mai uniți decât oricând și să arătăm lumii ce ne dorim de la țara noastă în următorii 100 de ani. Dar, se pare, 
pentru cei de la putere pielea lui Liviu Dragnea valorează mai mult decât binele țării, mai mult decât coeziunea socială și mai 
mult decât reputația noastră internațională.    

Deputat 
Mihai Culeafă 

*** 
Medicamentele expirate - o bombă cu ceas 

 

Se estimează că în România 1.500 de tone de medicamente provenind de la populație ajung la gunoi în fiecare an. 
Acestea reprezintă un real pericol asupra mediului și a sănătății, ajungând din gropile de gunoi în pânza de apă freatică și 
contaminând-o. Pentru că există numeroase familii care consumă apă netratată, direct din fântâni, s-au semnalat nenumărate 
cazuri de îmbolnăviri, precum și de rezistență sporită la antibiotice.  

Legislația actuală stipulează că este ilegal ca medicamentele și dispozitivele medicale expirate, cu ambalajul deteriorat 
sau pe care nu le mai folosim să fie aruncate în gunoi, ori la canalizare. Ceea ce ar trebui să facem cu toții este să le predăm 
farmaciilor, de unde ulterior ar trebui ridicate și incinerate, conform cadrului legislativ european. Din păcate, majoritatea 
farmaciilor refuză colectarea medicamentelor. Reprezentanții acestora reclamă faptul că legea nu este explicită atunci când 
vine vorba de costuri economice - cine trebuie să plătească pentru preluarea, transportul și procesarea acestor deșeuri: statul, 
farmaciile sau cetățeanul? 

O altă problemă o reprezintă lipsa de informare a consumatorilor, nedemarându-se campanii specifice. De asemenea, 
absența amenzilor și a altor măsuri coercitive lasă loc neglijenței și trenează aplicarea unei legi deja existente. 

In Franța, de pildă, campaniile de informare în masă au dat roade și peste 80% din populație declară că a colectat și 
predat în farmacii medicamente pe care nu le mai utilizează. Astfel, în 2016 au fost colectate circa 12.000 de tone. Ce este cu 
adevărat interesant este că aceste deșeuri sunt folosite în scopuri energetice, ele asigurând iluminarea și încălzirea pentru mii 
de locuințe. Și în țări precum Germania sau Italia predarea medicamentelor la farmacie sau la medicul de familie este 
obligatorie, iar cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi usturătoare.  

Care sunt pașii de urmat pentru a diminua acest tip de poluare? În primul rând, legislația trebuie completată și 
îmbunătățită, pentru a nu mai lăsa loc semnelor de întrebare și ocolișurilor. În al doilea rând, consider că o campanie de 
informare națională joacă un rol crucial în această problemă. Astfel, oamenii vor înțelege gravitatea acestei forme de poluare și 
vor învăța cum să o evite. 

Deputat 
Ionuț Stroe 

*** 
 

Invățământul dual- o șansă pentru tineri ! 
 

Domnule președinte al Camerei Deputaților,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
S-a încheiat examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a și situaţia statistică generală 

prezentată de Ministerul Educației Naționale relevă că „ din cei 142.847 de candidaţi prezenți, un număr de 104.972 de 
candidați a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) - 73,5%. Dintre aceștia, 319 candidați au încheiat examenul cu 
media generală 10 (zece). Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 
elevi înscrişi„. 
 Nici un reprezentant al MEN nu a ieșit cu date privind situația elevilor care nu au reușit să ia o notă peste 5,00, în 
condițiile în care gradul de dificultate al subiectelor este din ce în ce mai redus. Ce se întâmplă cu acești elevi? Legea 
Educației Naționale, cu toate modificările și completările ulterioare nu îngrădește înscrierea la liceu a acestor elevi care nu au 
reușit să obțină nota 5,00 la examen, astfel încât mulți dintre ei, din lipsa unor informații corecte legate de posibilitatea de a 
continua studiile în învățământul profesional, se înscriu la liceu și sfârșesc prin a abandona școala, din cauza lipsei de pregătire 
care să le asigure promovarea, sau se târăsc prin liceu, având corigențe în fiecare an, dar nu reușesc să promoveze examenul de 
bacalaureat.  
  Cine este responsabil de eșecul acestor copii? Decidenții din educație dau vina pe părinți, care nu renunță la dorința de 
a–și vedea copiii la liceu, cu orice preț. Dar cine i-a consiliat pe acești copii și pe părinți, cu adevărat? Le-a spus cineva că nu 
este o rușine să înveți o meserie și să-ți câștigi un statut social demn, au ieșit reprezentanții MEN în această perioadă pe postul 
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național de televiziune să ofere informații despre avantajele învățământului profesional și dual. Este un moment atât de 
important alegerea corectă a parcursului educațional în viața acestor copii, dar el trece neobservat printre datele seci din 
statistici, care indică procentele pozitive și numărul notelor de 10,00, dar soarta acestor copii, cei mai mulți din mediul rural, 
cu acces redus la informații, pare să nu intereseze pe nimeni din conducerea ministerului. Acești copii sunt parte din societatea 
de mâine a țării și avem cu toții responsabilitatea educării lor în spiritul muncii și al formării lor ca oameni pe care să ne putem 
baza la un moment dat. 

 În unele state ale Uniunii Europene, precum Austria sau Germania, învăţământul profesional este foarte bine pus la 
punct, foarte mulţi tineri urmând întâi o specializare într-o şcoală de meserii, iar ulterior înscriindu-se la cursuri liceale şi 
universitare. De altfel, pentru următorii zece ani, instituţiile europene susţin puternic, prin intermediul politicilor sociale, 
educaţia profesională. Se urmăreşte în acest mod combaterea şomajului în rândul tinerilor care, la ora actuală, atinge cote 
alarmante în toată Europa. 

Şi elevii români au  parte de avantaje dacă urmează cursurile învăţământului profesional, cel mai important avantaj 
fiind diploma (atestatul de certificare profesională) care este recunoscută atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană, iar  asta 
duce la găsirea mai uşor a unui loc de muncă remunerat conform calificării. Un alt beneficiu al parcurgerii acestei forme de 
învăţământ este susţinerea financiară de 200 lei/lună pe care o primesc toţi elevii admişi, prin programul „Bursa profesională“. 
Totodată, elevii pot beneficia şi de alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică 
semnat de unităţile de învăţământ împreună cu agenţii economici. Nu există diferențe majore între învățământul profesional și 
învățământul dual, ambele fiind organizate în școli la propunerea operatorilor economici. Singura diferență substanțială constă 
în faptul că agenții economici sunt obligați să susțină elevii cu încă o bursă și alte stimulente financiare. Majoritatea agenților 
economici au reclamat un aspect care ar fi trebuit reglementat juridic prin acte normative elaborate de minister, în sensul de a 
identifica o modalitate contractuală prin care absolvenții acestei forme de învățământ profesional să fie obligați să lucreze o 
anumită perioadă la operatorul economic care l-a susținut financiar pe perioada școlarizării, altfel aceștia nu au garanția că, la 
absolvirea învățământului dual, vor avea forța de muncă pregătită în școlile profesionale, în parteneriat cu societățile 
comerciale. Este un aspect important pe care decidenții din educație trebuie să-l soluționeze, în caz contrar, ne vom confrunta, 
în continuare, cu lipsa forței de muncă în multe domenii ale societății românești. 

 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
 

Mediul se răzbună! 
Domnule președinte al Camerei Deputaților,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Astăzi, mai mult decât oricând, asistăm cu neputinţă la situaţii de extremă urgenţă determinate de demonstraţiile de 

forţă pe care mediul înconjurător le produce. Şi se pare că aceste situații nu se vor opri aici. 
Gospodării inundate, localităţi izolate, fără energie electrică, fără apă potabilă, fără acces la asistenţă medicală, 

drumuri avariate, căi ferate impracticabile, podeţe distruse  şi lista poate continua. Sunt doar câteva dintre lecţiile pe care 
mediul înconjurător ni le dă, iar aceste lecții ne pun viața în pericol şi costurile sunt enorme. La toate acestea şi omul a adus 
contribuţii importante. Ele sunt fie rodul unor decizii administrative proaste în legătură cu disciplina în construcţii, fie sunt 
efectele lipsei investiţiilor de infrastructură în zonele cu risc ridicat de calamităţi.  

Ultimele zile au reprezentat pentru cetăţenii din mai multe județe din țară un adevărat coşmar, iar dumneavoastră 
domnilor guvernanți trebuie să vă asumați implementarea standardelor europene în domeniul protecției mediului, dar și pentru 
creșterea calității vieții românilor. Nu putem continua să reconstruim zone nesigure, care în fiecare primăvară sunt ameninţate 
de aceleaşi veşnice pericole. Nu putem lăsa viaţa românilor să fie în permanenţă ameninţată de calamităţi sau evenimente care 
într-o anumită măsură pot fi evitate.  

Am convingerea și sper să nu mă înșel, că Guvernul României va sprijini remedierea urgentă a acestor avarii pentru 
că, dincolo de raţiuni economice, viața oamenilor și agoniseala lor nu pot fi negociate. Nu în ultimul rând, trebuie făcute urgent 
investiții pentru că  siguranţa în transporturi este un obiectiv major care nu suportă amânări. 

Consider absolut necesar ca toate lucrările de această natură să fie susţinute de studii de mediu şi de risc asociat 
mediului, care să nu mai lase deschisă posibilitatea producerii de noi evenimente potenţial periculoase. Vara abia a început iar 
specialiștii ne atrag atenția că aceste evenimente ne vor marca viața din ce în ce mai des, în viitor.  
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În acest sens, va trebui, de asemenea, să profităm din plin de sprijinul financiar pe care Comisia Europeană ni-l acordă 
tocmai pe componenta de mediu în exerciţiul financiar care se încheie în anul 2020. Fără atitudine din partea dumneavoastră 
domnilor guvernanți, natura va continua să producă prejudicii însemnate tocmai celor mai defavorizaţi dintre români.  

Stimați colegi, 
Dezvoltarea sistemului de monitorizare și răspuns la calamități este o urgență.  Sper ca viziunile Guvernului să nu fie 

„legate la ochi”, iar investițiile pe termen mediu și lung pentru reabilitarea situațiilor create și pentru reconstrucția și 
sprijinirea familiilor afectate de aceste inundații să nu fie amânate la infinit. 
 

Deputat 
 Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
 

Deriva învățământului românesc trebuie stopată! 
Domnule/doamnă preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
Luările noastre de poziție de la această tribună aduc în atenție multe probleme reale, de ordin general sau ale 

comunităților care ne-au desemnat să le reprezentăm în Parlamentul României, dar și multe dispute închipuite, care 
alimentează starea generală de ruptură din societatea românească. Am tot mai mult sentimentul că nu reușim să ne concentrăm 
pe problemele cu adevărat esențiale, pe chestiunile care nu înseamnă doar prezentul, ci viitorul acestei națiuni. 

Ar trebui, dragi colegi, să lăsăm deoparte chestiunile politicianiste și să ne concentrăm, cred eu, pe una dintre 
problemele majore: educația! Aceasta ar trebui să reprezinte prioritatea noastră națională! Iar rezultatele recente de la 
Evaluarea Națională sunt de natură să ne ridice o îngrijorare reală, dacă ne pasă de ziua de astăzi, dar și de cea de mâine: din 
150.603 absolvenți de gimnaziu, doar 142.847 s-au prezentat la examenul de Capacitate. Pe fondul sărăciei, în lipsa susținerii 
familiilor din care provin și, probabil, prin neimplicarea celor de la catedră și a reprezentanților comunităților locale, restul au 
abandonat de la o vârstă foarte fragedă speranța că pot avea un viitor, o șansă, o meserie care să le aducă demnitate și 
bunăstare. 

Cifrele sunt, însă, și mai îngrijorătoare, dacă ne uităm că 73,5% dintre elevii participanți la Evaluarea Națională au 
medii peste 5, comparativ cu 76,9%, anul trecut. Când constați că 38,7% dintre candidați nu au obținut nota 5 la matematică și 
că 17% dintre absolvenții de opt clase nu au reușit să treacă de aceeași barieră a notei 5 la Limba și literatura română nu ai cum 
să stai liniștit, nu ai cum să asiști impasibil la decăderea educației, care te duce cu gândul la viitorul și mai sumbru al societății 
românești de peste 5, 10 sau 15 ani! 

Stimați colegi,  
Vă întreb și mă întreb: ce mai înseamnă școala românească astăzi? Care este ținta ei educațională? Care este produsul 

școlii românești? Ne mândrim cu olimpicii, cu elevii care fac performanță, dar ei sunt puțini, ei sunt, dacă vreți, o elită. E 
generatoare de speranță elita. Dar ce se întâmplă, însă, cu marea masă? Cu media copiilor și tinerilor români? Pentru ce sunt ei 
pregătiți? Ce abilități, ce talente le sunt dezvoltate? Ce perspective le creează școala? Ne plângem de lipsa forței de muncă, dar 
ce facem pentru ca școala românească să  formeze oameni care să vorbească corect românește, care să știe să socotească, care 
să facă față unor provocări? Ce facem pentru ca școala să adapteze profilurile sale nevoilor reale ale economiei românești? Ce 
facem pentru ca școala să nu mai creeze pe bandă analfabeți funcționali? 

Consider că, în acest an centenar în care spiritul românesc este atât de divizat, poate ar trebui să ne trezim, să ne 
așezăm toți la aceeași masă, la aceeași dezbatere esențială, în care să găsim rezolvarea, calea, viitorul! 

Vă mulţumesc!         
Deputat 

Lungu Tudoriţa 
*** 

 

“Uite podul, nu e podul! Podul de piatră Brăila – Tulcea – Galați” 
 

În România guvernelor de-ALDE-PSD, obiectivele de investiții în infrastructură și nu numai nu se fac acolo unde 
doresc politicienii care se plimbă prin guvernele nou remaniate odată la șase luni, nu acolo unde trebuie pentru că este nevoie 
de ele. 
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Un astfel de obiectiv, așteptat de ani de zile, cu o locație stabilită cu mult timp în urmă și a cărei construcție trebuia să 
înceapă demult este și podul de la Brăila. Acesta trebuia să rezolve problema navetiștilor și a locuitorilor din zonă, dar nu se 
mai face la Brăila, ci la Galați, pentru că domnul Tudose nu mai e premier, dar îl avem viceprim – ministru pe domnul Ștefan. 

Acest obiectiv în valoare de 433 de milioane de euro se lovește de frecția aplicată piciorului de pod. Ba ar costa prea 
mult mutarea utilităților. Ba cele două oferte de mutare a acestora depuse în februarie vor fi evaluate în iulie. Vă recomand să 
nu vă grăbiți, să o lăsați pentru luna septembrie, ca nu cumva să le stricăm concediile celor de la CNAIR. Astfel de abordări 
susținute de ambițiile personale ale politicienilor de-ALDE-PSD duc la întârzierea lucrărilor și la plata penalităților aferente. 

Ce credeți că presupune mutarea? Cei care vin dinspre Brăila sunt nevoiți să ocolească 100 de km cu mașinile de 
marfă pe ruta Baldovinești – Vădeni – Șendreni – Galați, deoarece pe Șoseaua Dig acestea nu au dreptul să circule. Graficul de 
execuție va fi depășit cu mai mult de un an de zile ținând cont de durata exproprierilor. Punerea în întârziere a predării 
amplasamentului va conduce automat la plata penalităților solicitate de către constructorii niponi și italieni. Și, nu în ultimul 
rând, riscul ca proiectul să nu se mai realizeze sau să se mute în altă locație în funcție de mișcarea miniștrilor în guvern. 

Ce ne rămâne de făcut? Nu putem aștepta cu sufletul la gură schimbarea premierului o dată  la șase luni. Uite podul, nu 
e podul! Vă invit, dragi colegi, să votăm împreună astăzi moțiunea de cenzură. Numai așa vom putea onora contractele 
încheiate, vom respecta termenele și vom construi pentru oameni, nu pentru un grup restrâns de oligarhi.                                             

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Vasile Gudu 
***  

PSD transformă România într-o republică polițienească a infractorilor   
 

Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
La doar câteva zile de la comemorarea Mineriadei din 13 iunie, PSD a lansat un nou atac furibund la adresa 

democrației și statului de drept, prin modificarea fundamentală a codului penal, astfel încât infractorul condamnat, Liviu 
Dragnea, și gașca lui să poată fura în voie.  

Oamenii de bun simț, care s-au săturat să fie sfidați, în fiecare zi, de un grup infracțional organizat, numit PSD, 
oamenii simpli, care s-au săturat să muncească pentru a plăti ajutoarele sociale alte zecilor de mii de asistați aduși cu 
autocarele la mitinguri ce trebuie să sperie judecătorii, au ieșit în stradă urându-i lui Liviu Dragnea un sincer “mulți ani 
primească”. În replică, PSD a reacționat punând în mișcare angrenajele represive ale statului, scoțând Jandarmeria să bată 
manifestanții pentru impertinența de a cere demisia condamnatului suprem. La fel ca într-o “democrație” sud-americană, 
jandarmii din subordinea lui Carmen Dan, au îmbrâncit, amendat, reținut și bruscat cam tot ce le-a ajuns în fața pulanului, într-
o acțiune de forță care face de rușine haina militară și numele de jandarm. Nu au scăpat nici reprezentanții presei străine și nici 
chiar filosoful Mihail Șora, care,  la venerabila vârstă de 102 ani, a fost agresat verbal și îmbrâncit de jandarmii transformați de 
Carmen Dan în vașnici apărători ai Republicii Infractorilor instituită de PSD.  

Dacă în Franța Jandarmeria este sinonimul încrederii și eficienței, sau în Italia Carabinierii au devenit un adevărat 
simbol național și un motiv de mândrie, în România condusă de PSD, Jandarmeria a fost transformată într-un simbol al 
opresiunii, ce amintește de momentul când, cu ajutorul tancurilor sovietice, a fost înlocuită cu temutele trupe de securitate. În 
anul centenarului, în loc să omagiem în Parlament jertfa Jandarmeriei în marele război din 1914-1918, sau să evocăm 
contribuția sa la apărarea Marii Uniri, suntem nevoiți să luăm act față de gravele derapaje instituționale, înfăptuite la îndemnul 
unui ministru de interne iresponsabil și incapabil, aservit total găștii de mafioți a lui Liviu Dragnea.  

Lucrurile nu sunt însă întâmplătoare ci fac parte dintr-o strategie de represiune, prin care conducătorii acestei 
Republici a Infractorilor vor pune pumnul în gura oricui mai îndrăznește să comenteze. Carmen Dan are acum în lucru un 
ordin de ministru prin care Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră, pe baza unor situații operative furnizate de serviciul 
secret al Ministerului de Interne, vor putea interveni în forță la orice adunare publică spontană sau neavizată, folosind inclusiv 
animalele de serviciu. Altfel spus, Carmen Dan va putea pune oricând câinii și pulanele pe oricine va mai îndrăzni să iasă în 
stradă și să-l critice pe infractorul condamnat, Liviu Dragnea, și gașca lui de hoți. Totul este pregătit pentru a proteja revoluția 
penală a lui Dragnea, care tocmai a declarat public că va trece modificările la Codul Penal prin ordonanța de urgență, ignorând 
procedurile parlamentare.  
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Poate că cei din PSD au început să se creadă veșnici și au iluzia că pot face orice din această țară, folosind inclusiv 
forța. Lucrurile nu stau însă deloc așa și niciun elicopter decolat de pe Ministerul de Interne nu va putea ajunge până în 
Madagascar sau Brazilia. Cel mult până la școala din Videle care a făcut-o celebră pe Carmen Dan...  

Rușine, doamnă Carmen Dan! Dați-vă de urgență demisia și lăsați Jandarmeria Română să revină la statutul său de 
apărător al cetățenilor și al ordinii publice.  

Vă mulțumesc!                                         Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
 

Regimul Dragnea stă și în voturile UDMR! 
Stimați colegi, 
Lipsa unei poziții politice clare a UDMR favorizează guvernarea PSDragnea și lasă senzația nejustificată că moțiunea 

de cenzură inițiată de PNL nu are oricum nicio șansă de reușită, așa că la ce ar mai fi folositoare voturile UDMR?! Însă, o 
astfel de abordare superficială îi creează lui Liviu Dragnea confortul necesar în demersul său de supunere a justiției din 
România. În cei 28 de ani de la Revoluție, UDMR a jucat cartea pragmatismului politic, alegând întotdeauna soluția 
guvernării. Este timpul ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România să lase  pe planul doi interesul politic imediat și să 
pună în prim-plan interesul general al întregii țări! România are nevoie de un nou guvern și de o nouă majoritate parlamentară 
care să readucă statul român pe linia de plutire! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cer parlamentarilor UDMR să voteze împotriva Guvernului Dăncilă- Dragnea! Niciodată  o moțiune de cenzură nu a 

avut o miză atât de mare, aceea de a evita izolarea României pe plan european și transformarea ei, în ritm alert, doar într-un 
stat tolerat la nivelul UE!  

În cazul în care UDMR nu votează moțiunea de cenzură, consider că se face părtașă la conservarea unui regim care dă 
semne clare că devine unul autoritar și pentru care legea devine o simplă opțiune. 

UDMR - ca și celelalte formațiuni parlamentare aliate cu PSD - riscă acum, mai mult ca oricând, stabilitatea și 
credibilitatea României!  

 Adoptarea acestei moțiuni a devenit o urgență națională, pentru că suntem conduși de un guvern obedient lui Liviu 
Dragnea și care s-a transformat în GUVERNUL PERSONAL al liderului PSD. 

Dacă nu votează moțiunea de cenzură, UDMR devine complice la cultivarea unui regim politic autoritar! 
Vă mulțumesc!        

Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
 

Liviu Dragnea a transformat Parlamentul României într-o unealtă de salvare personală.  
Se impune demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților! 

 

Stimați colegi, 
Guvernările Grindeanu- Tudose- Dăncilă, patronate din umbră de Liviu Dragnea, nu au făcut decât să izoleze treptat 

România pe plan internațional și să creeze instabilitate economică. Altfel spus, criza politică continuă prin care trece statul 
român, de un an și jumătate, a stopat creșterea economică și a determinat investitorii străini să privească cu circumspecție și 
îngrijorare România. Pe rând, două guverne ale țării s-au prăbușit doar pentru că au refuzat să apere interesele obscure ale lui 
Liviu Dragnea, un fapt fără precedent în politica românească. 

Acum Liviu Dragnea vrea să-și supună și Parlamentul României, forțând adoptarea unor legi care să-l favorizeze și să-
l scape de rigorile Codului Penal. Niciun președinte al Camerei Deputaților nu și-a permis, până la Liviu Dragnea, să facă din 
Parlamentul României o unealtă de salvare personală. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
În calitate de deputat al Partidului Național  Liberal cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei 

Deputaților. Parlamentul României nu este proprietatea personală a lui Liviu Dragnea!  
Cer deputaților PSD să se gândească, în primul rând, la votul pe care l-au primit din partea românilor, și nu exclusiv la 

șeful lor de partid, care pune mai presus de țară și de cetățenii ei interesul său personal. Cel mai important este ca deputații 
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PSD să conștientizeze răul pe care îl face Liviu Dragnea unei instituții publice cum este Parlamentul, care reprezintă 
principalul for legislativ al țării și un stâlp al democrației și să înceapă procedurile firești de revocare a acestuia din funcție. 

Grupul parlamentar al deputaților PNL va depune toate eforturile legale pentru ca Liviu Dragnea să părăsească fotoliul 
de președinte al Camerei Deputaților!   

Vă mulțumesc!          Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Domnule Dragnea, românii așteaptă demisia dumneavoastră!  
E un gest firesc, de onoare, dacă o aveți! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
În Suedia, Opoziția a cerut demisia a trei miniștri, deoarece "câţiva miniştri şi-au neglijat atribuţiile. Acest lucru 

trebuie să aibă repercusiuni"! Și nu, nu era vorba despre sentințe și condamnări ale justiției! Tot în Suedia, miniștrii 
comerțului și culturii au demisionat pentru neplata taxei radio-tv și pentru angajarea unei bone "la negru"! 

Mai mult decât atât, în orice țară civilizată, unde democrația reprezintă stâlpul societății, un politician își dă demisia și 
pentru fapte minore, cum sunt de exemplu, că a încălcat codul rutier, nu și-a plătit o taxă sau amenzile sau pentru că a primit o 
donație nejustificată! 

În România, premierul ne acuză tot pe noi, cei din Opoziție, că încălcăm Constituția pentru că-i cerem demisia unui 
condamnat penal care mai ocupă încă, deși a fost de două ori condamnat de către justiție, poziția de președinte al Camerei 
Deputaților, adică a treia poziție în statul român! 

Oare cum vine asta? Toți politicienii din toate celelalte state democratice sunt anormali dacă își dau demisia pentru că 
nu și-au plătit la timp niște uzuale rate la mobilă, o taxă sau o amendă sau pentru că au încălcat codul rutier, iar în România vi 
se pare că poate fi considerată o stare de normalitate ca atunci când justiția dă niște sentințe, fie ele definitive sau în primă 
instanță, să nu existe demisii ale celor condamnați?! 

Doamnelor și domnilor deputați din PSD și ALDE,  
Domnule Dragnea, 
Aici nu vorbim despre funcțiile personale ale cuiva, pe care este bine, corect sau incorect să le mai ocupe, mai ales că 

în acest caz este vorba de cea de a treia funcție în stat! Ci vorbim despre imaginea României în toată lumea, de care depind, în 
mod vital, economia, credibilitatea, prezentul și viitorul unei țări și a generații întregi de români!  

Vorbim, domnule Dragnea, despre faptul că nici dumneavoastră, nici eu sau oricare alt politician român, nu avem 
absolut niciun drept garantat de vreo Constituție imaginată de doamna Dăncilă, să ne agățam, cu orice preț de scaune și de 
funcțiile aferente acestora!  

Vorbim, domnule Dragnea, despre faptul că România nu este o țară reprezentată de dalmațieni sau de alte specii cu 
pete la purtător!  

Vorbim, domnule Dragnea,  despre faptul că românii au dreptul garantat de Constituție, ca țara lor să fie reprezentată 
de oameni fără pete, asupra cărora să nu planeze nici măcar o suspiciune și care nu le periclitează, în vreun fel, prezentul și 
viitorul!  

Vă mulțumesc!           Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

„Naționalizarea” veniturilor autorităților locale continuă.  
Episodul 3 din Guvernarea PSD_ALDE: veniturile din amenzi! 

 

„Este foame de bani”! Citatul dintr-o piesă muzicală celebră este elocvent pentru a defini dorințele Guvernului 
României. Promisiunile electorale fantasmagorice determină coaliția PSD-ALDE să caute surse de venit și în gaură de șarpe!  

Ținta predilectă pare a fi formată din sursele de venit ale bugetelor autorităților locale. Oricum autonomia locală a fost 
călcată în picioare în mod repetat de guvernanți prin naționalizarea excedentului bugetar al autorităților locale și prin 
modificarea, fără nicio consultare, a impozitului pe venit astfel că punerea între paranteze, a treia oară, a acestui principiu pare 
a nu mai conta. A venit rândul milioanelor de lei colectate de autoritățile locale din amenzi. Printr-un mecanism invidios, 
instituit prin lege, Guvernul PSD obligă autoritățile locale ca în două zile să vireze, cu titlu de creanță, în contul Trezoreriei 
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Statului, tot ceea ce încasează din amenzi, cu promisiunea restituirii după alte două zile. Ce se întâmplă dacă statul nu își 
îndeplinește această obligație de restituire? Nimic! În fapt statul dorește să aibă la dispoziție cele aproximativ 500 milioane lei 
colectate de autoritățile locale din amenzi pentru a acoperi golul zilnic de finanțare. 

 Aceasta este, în fapt, haiducie fiscală practicată de Guvernul României. Nu contează că aruncăm în faliment orașele 
țării, contează numai pomenile electorale guvernamentale. Primele autorități afectate vor fi municipiile reședință de județ.  

Prin urmare, stimați cetățeni din marile orașe ale țării, mai puțin asfalt, mai puțină curățenie și mai multe gropi, mai 
multă mizerie pentru Dvs., din partea Guvernului PSD-ALDE ! 

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Gabriel Andronache 
*** 

 

Astăzi parlamentarii de la PSD&ALDE vor da testul suprem: Sunteți aici pentru români  
sau pentru Liviu Dragnea? 

Stimați colegi,  
Astăzi veți fi puși în fața unui test important de conștiință, când trebuie să decideți dacă veți fi alături de românii care 

v-au acordat votul de încredere, ca să îi reprezentanți, sau alături de un grup de persoane care, din păcate, au uitat că trebuie să 
îi apere pe cetățeni, nu să se apere pe ei. 

Moțiunea de cenzură nu este un moft în acest moment. Miile de români care au ieșit în stradă în aceste zile au transmis 
destul de clar că direcția în care merge țara noastră, indicată inclusiv de Guvernul PSD&ALDE, nu este cea bună, nu este ceea 
pe care și-o doresc.  

Tensiunile se acumulează din ce în ce mai mult și nu se mai poate distinge adevărul de dezinformare. Se poate observa 
limpede că nu prea mai există punți de a lega un dialog, o dezbatere, asupra direcției pe care trebuie să o ia acum România. 
Radicalizarea s-a acutizat după ce liderul PSD a dat semnalul că va face orice îi stă în putere să își salveze pielea. Și pentru 
asta se folosește și de voi, de voturile voastre, de românii care v-au susținut. Nu pentru asta ați fost aleși stimați colegi. Nu ați 
primit voturile de la cetățeni ca să apărați o persoană, care are probleme cu legea. La votul de astăzi aveți ocazia să dovediți că 
apărați interesul românilor, al României, că sunteți gata să le oferiți speranța că au ales niște oameni cinstiți să îi reprezinte. 

E timpul ca astăzi să le dovediți românilor cinstiți că sloganul din campanie nu au fost doar niște cuvinte goale, ci 
chiar vă doriți să ”îndrăznească să creadă” că pot să fie mândri de țara lor, că pot avea încredere că Guvernul le reprezintă 
interesele.  

Vă mulțumesc!            Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei 

 

Guvernul transmite informații false despre economia României 
 

Stimate domnule ministru, 
În discursul public, actuala putere clamează creșterea economică a României la niveluri fără precedent. Acest lucru s-

ar datora, conform declarațiilor coaliției, Programului de guvernare PSD-ALDE, prezentat ca pe un panaceu universal în 
privința tuturor problemelor economico-sociale din România. Realitatea ne arată însă o explozie a prețurilor la energie și a 
bunurilor de larg consum, pe fondul unei inflații galopante, creșterea indicelui ROBOR etc. Mai mult, în ciuda retoricii 
oficiale de partid, România rămâne una dintre ţările cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, 
potrivit Raportului de ţară din 2018. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Cum se explică diferențele dintre datele oficiale ale Comisiei Europene și retorica guvernamentală? De ce 

bunăstarea promisă de PSD-ALDE nu se vede și în viața reală a românilor? 
2. Care sunt măsurile pe care le va pune în practică executivul pentru a opri fenomenele inflaționiste? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!          Deputat  

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

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Stadiul construcției celor 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school 
 

Stimate domnule ministru, 
În Programul de guvernare PSD-ALDE, una dintre promisiunile privind dezvoltarea sistemului de educație timpurie 

prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.  
Având în vedere faptul că au trecut mai bine de 18 luni de la câștigarea alegerilor de către actuala putere, vă rugăm să 

ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câte creșe, grădinițe și unități after-school au fost construite de la preluarea guvernării (11 decembrie 2016)? Care 

este numărul celor construite în județul și municipiul Iași? 
2. Când urmează să fie finalizate cele 2500 de unități preșcolare și școlare, prevăzute în programul de guvernare? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!          Deputat  

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

 

Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

               domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Plata subvenției pentru încadrarea în muncă a șomerilor  
și beneficiarilor de ajutor social către angajatori 

Doamnă ministru, 
  În această lună ați prezentat într-o conferință de presă faptul că un alt punct al Programului de Guvernare PSD-ALDE 
urmează să fie respectat și anume cel referitor la sprijinirea angajatorilor, pentru încadrarea în muncă a șomerilor și 
beneficiarilor de ajutor social.  Ați afirmat faptul că ”viziunea Ministerului Muncii merge,  pe linia de a nu îi mai susține pe cei 
care nu vor să muncească, deși au capacitatea de a o face, și de a-i sprijini pe cei care doresc să aibă un loc de muncă, dar și de 
a sprijini mediul de afaceri”. 
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Potrivit proiectului de OUG prezentat, valoarea netă a primei de activare acordată şomerilor va fi dublată (de la 500 lei 
în 2017, la 1.000 lei în 2018), subvenţiile acordate angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor fiind majorată de la 900 lei în 
2017, la 2.250 lei în 2018. De asemenea, Guvernul intenţionează să acorde subvenţii şi pentru alte grupuri, valoarea netă 
pentru şomerii de peste 45 de ani, şomerii de lungă durata, şomerii unici susţinători, tineri NEET şi persoane cu handicap 
urmând să crească de la 900 lei în 2017, la 2.250 lei în 2018.  De aceeaşi valoare netă a subvenţiei vor beneficia şi angajatorii 
care încadrează şomeri care mai au 5 ani până la pensie, sumele ce vor fi acordate pentru încadrarea tinerilor marginalizaţi 
fiind de 2.000 lei lunar, faţă de 1.000 lei în 2017.   

Proiectul de ordonanţă prevede şi acordarea unor subvenţii pentru ucenici – valoare netă de 2.250 lei lunar, faţă de 
1.125 lei în 2017 -, dar şi pentru tinerii stagiari – de la 1.350 lei în 2017, la 2.250 lei în 2018. 

Implementarea acestor măsuri va fi asigurată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), 
instituţie care va acorda subvenţiile către angajatori şi primele de activare către şomerii neindemnizaţi şi va realiza o campanie 
de promovare privind majorarea subvenţiilor şi primelor de activare. Totuși, deși măsura merită lăudată există o mare 
problema cu care angajatorii se confruntă în practică și pe care o supun atenției Ministerului muncii pentru găsirea unei soluții, 
căci altfel persoanele nou încadrate în muncă vor ajunge din nou în rândul șomerilor.  

Astfel, deși AJOFM-urile au convenții încheiate de anul trecut cu angajatorii pentru că au angajat persoane care se află 
într-una din situațiile pentru care Guvernul PSD-ALDE acordă  această subvenție, acestea nu sunt plătite. Ba mai mult, în acest 
an, deși se afirmă că legea este valabilă și firmele depun toate actele necesare pentru această subvenție, aceasta nu se acordă și 
sunt deja angajatori ce fac petiții și cer lămuriri, dar nu au primit niciun răspuns. Sau, mai mult li se spune de la Minister că 
banii au fost trimiși la AJOFM-uri, dar acestea susțin că nu au primit niciun ban. 

Ca urmare a acestor acțiuni, vă rog, doamna ministru, să-mi comunicați: 
- Ce evidență aveți cu privire la acordarea efectivă a sumelor pentru acordarea subvenției pe fiecare județ în parte, 

atât pe anul în curs cât și pe anul 2017? 
- Câti angajatori au depus dosare pentru a primi cel puțin una dintre facilitățile promise, câte dosare au îndeplinit 

condițiile și câți au primit efectiv acești bani pe fiecare categorie în parte și pe fiecare județ pentru anul 2017 și 
pentru acest an? 

- Cum vedeți soluționarea acelor dosare care deși au fost acceptate, sumele de bani oferite angajatorilor pentru 
pentru încadrarea în muncă a șomerilor și beneficiarilor de ajutor social întârzie a fi plătite?  

- Cum vedeți cazurile în care AJOFM-urile nu au aprobat acordarea subvenției întrucât  susțin că nu bani pentru 
acordare acesteia? 

- Ce trebuie să facă acel angajator să se bazeze pe sprijinul statului roman, sprijin care e anunțat de Ministrul 
muncii, dar care în practică nu se finalizează și nu se întâmplă?  

- Din ce ar trebui să fie plătite acele salarii persoanelor nou angajate atunci când angajatorii sunt pasați între 
instituțiile statului asa cum sunt și aceste cazuri: Ministerul susține că banii au fost trimiși la AJOFM-uri, dar 
acestea susțin că nu au primit niciun ban? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulţumesc!            Deputat  

Mara Calista 
*** 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Proiectul -„Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE” 
 

Conform informațiilor aflate pe site-ul ministerului pe care îl conduceți, Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre 
UE – SITUE”, cod proiect 120197. 

Scopul declarant al proiectului este realizarea sistemului de interoperabilitate tehnologică cu statele membre ale 
Uniunii Europene, care va avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România și interconectarea acestuia cu nodurile 
eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România. 

Obiectivele specific declarate ale proiectului sunt: 
1. Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS; 
2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii e-guvernare din România; 
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3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România; 
4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre ale Uniunii Europene și validarea integrării; 
Luând în considerație și declarația dumneavoastră conform careia „digitalizarea administraţiei este un proiect asumat la 

nivel naţional, SITUE reprezintă un pas important în atingerea acestui deziderat. Noul sistem va fi utilizat pentru autentificarea 
națională și transfrontalieră a cetăţenilor în relația cu furnizorii de servicii de e-guvernare și va face posibilă comunicarea 
dintre infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state 
membre ale Uniunii Europene”. Vă rog să precizați: 

1. Care sunt activitățile și subactivitățile care sunt prevăzute pentru fiecare din cele 4 obiective specific asumate? 
2. Care sunt rezultatele pe care le-ați asumat în cadrul proiectului, pentru fiecare obiectiv specific? Solicit răspunsul și în  

scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Sala Polivalentă din Timișoara, Timiș 
 

Miercuri, 20 iunie a venit la Timișoara o comisie a Companiei Naționale de Investiții și s-a întâlnit cu primarul 
orașului Timișoara, Nicolae Robu și cu președintele Consiliului Județean, Călin Dobra. Conform declarațiilor dl. Călin Dobra: 
„Nu s-a tras nicio concluzie, a fost o vizită pur tehnică. Cei de la CNI au cerut, de la primărie, niște completări în ceea ce 
privește amplasamentul propus pentru sala de sport. Sper ca în două-trei săptămâni să avem o decizie”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. În cât timp se va lua o decizie definitivă în ceea ce privește construirea Sălii Polivalente? 
2. Având în vedere faptul că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, reprezentând  

astfel România la nivel european și nu numai, nu considerați mai oportună, sustenabilă și fezabilă construirea Sălii Polivalente 
în orașul Timișoara?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Centru specializat în zona de vest 
pentru tratare și cercetare în ceea ce privește boala Lyme 

 

În ultima perioadă, din ce în ce mai mulți timișeni ajung la spital mușcați de căpușe. Mai exact, la Spitalul de Boli 
Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara s-au prezentat aproximativ 100 de persoane pe săptămână pentru a beneficia de 
consiliere și tratament de prevenție împotriva dezvoltării bolii Lyme. Această boală se combate cu tratament, în spitalele de 
boli infecțioase, căpușa fiind extrasă la Chirurgie. Iar în Europa există centre specializate, de excelență, care fac totul de la A la 
Z, de la extragerea corectă a căpușei până la tratamente diversificate și cercetare. 

Conform declațiilor unui doctor de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara: „este dificil de a se 
pune diagnosticul de boală Lyme și a avea certitudine, deoarece investigațiile pe care noi avem posibilitatea să le facem nu 
sunt cele mai performante și nici cele mai concludente. Sunt situații în care apar diagnostice fals pozitive, în general 
diagnosticul de boală Lyme este dificil de pus”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați să dechideți un centru specializat în regiunea de vest a țării? 
2. Consideți necesară și oportună deschiderea unui centru specializat în regiunea de vest? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2018  
Săptămâna 25 – 29 iunie 2018  

 

 

56 
 

 
Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării şi Inovării 

 

România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește inovarea 
 

Conform Tabloului de bord al Uniunii Europene 2018, publicat de Comisia Europeană, România rămâne pe ultimul 
loc în ceea ce privește performațele în inovare. România și Bulgaria sunt plasate în grupul statelor UE al „inovatorilor 
modești”.  

În pofida faptului că firmele mici și mijlocii cu inovații benficiază de fonduri europene prin Politica de coeziune, țara 
noastră are punctaj zero la capitolul inovare.  
„Din 2010, performanța inovării a crescut în 18 țări din UE și a scăzut la 10. Performanța a crescut cel mai mult în Lituania, 
Malta, Olanda și Marea Britanie și a scăzut cel mai mult în Cipru și România”, atrage atenția CE.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri întenționați să luați în ceea ce privește inovarea în România? 
2. Ce măsuri intenționați să puneți în aplicare pentru a scoate România din grupul „inovatorilor modești”?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Programul „Investeşte în tine” 
 

Guvernul României a aprobat, prin ordonanță de urgență, programul „Investeşte în tine”. Beneficiarii acestui program 
vor fi persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani care sunt în sistemul de învăţământ sau care urmează cursuri de 
reconversie profesională. Aceștia pot accesa credite de 35 de mii de lei, iar cei care sunt angajați sau se angajează în timpul 
derulării programului vor putea accesa, în plus, 20 de mii de lei. 
Asociațiile de tineri și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește acest program, deoarece împrumuturile fără dobândă 
garantate de stat pot să reducă din bugetului alocat educației, dar și la o creștere majoră a taxelor de școlarizare. Asociațiile de 
tineri au mai declarat: „Ne exprimăm surprinderea și dezamăgirea deopotrivă că un astfel de program, cu un impact, poate să 
fie propus spre adoptare fără o amplă consultare prealabilă”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Va reduce bugetul alocat educației programul „Investeşte în tine”? 
2. S-a făcut o analiză de impact în ceea ce privește creșterea taxelor de școlarizare? 
3. Au fost consultate asociațiile de tineri în ceea ce privește programul „Investește în tine”?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei 
 

Regulament privind relațiile dintre platforme și întreprinderi 
 

În cadrul lucrărilor Consiliului Competitivitate și Creștere (COMPET) Secțiunea Piața Internă și Industrie, la care ați 
participat în perioada 28-29 mai 2018, ați exprimat poziția României referitor la propunerea de Regulament privind relațiile 
dintre platforme și întreprinderi afirmând următoarele: 

,,Tara noastră este de acord că promovarea încrederii în platformele online și a transparenței pentru utilizatorii acesteia 
este relevantă atât din perspectiva competitivității întreprinderilor, cât și a atingerii obiectivelor Pieței Unice Digitale. 
Considerăm că trebuie avută în vedere și asigurată colaborarea platformelor cu autoritățile naționale și cu autoritățile 
responsabile pentru supravegherea pieței. Propunerea de regulament ar trebui să conducă la un mediu echilibrat pentru 
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principalii actori implicați, respectiv să asigure un comportament echitabil, din punct de vedere comercial, pentru furnizorii de 
servicii de intermediere online’’ 
  Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt contribuțiile României la elaborarea Regulamentului privind relațiile dintre platforme și întreprinderi? 
2. Care sunt măsurile, pe care le aveți în vedere pentru atingerea obiectivelor Pieței Unice Digitale? Solicit răspunsul în  

scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Președinția Consiliului Guvernatorilor BEI 
 

Având în vedere recenta dumneavoastră numire, în calitate de președinte al  Consiliului Guvernatorilor al Bancii Europene 
pentru Investitii (BEI), în cadrul reuniunii anuale desfășurată  la data de 22 iunie 2018 la Luxembourg, Vă rog să precizați: 

1. Care vor fi acțiunile BEI, în cadrul politicilor sale de finanțare în ceea ce privește solidaritatea și  
convergența? 

2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere ,,pentru îmbunătățirea managementului riscurilor  
financiare/non-financiare și pentru adoptarea măsurilor necesare pentru conformarea cu cele mai bune practici în domeniul 
bancar’’-conform declarațiilor dumneavoastră și cum vor fi acestea implementate în România?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Președinția Consiliului Guvernatorilor BEI 
 

Având în vedere recenta dumneavoastră numire, în calitate de președinte al  Consiliului Guvernatorilor al Bancii 
Europene pentru Investitii (BEI), în cadrul reuniunii anuale desfășurată  la data de 22 iunie 2018 la Luxembourg, Vă rog să 
precizați: 

1. Care vor fi acțiunile BEI, în cadrul politicilor sale de finanțare în ceea ce privește solidaritatea și convergența? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere ,,pentru îmbunătățirea managementului riscurilor financiare/non-

financiare și pentru adoptarea măsurilor necesare pentru conformarea cu cele mai bune practici în domeniul bancar’’-
conform declarațiilor dumneavoastră și cum vor fi acestea implementate în România?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Rentabilizarea transportului pe calea ferată 
 

În cele mai multe țări cu economie competitivă, se constată o revenire masivă la transportul pe calea ferată. Totodată 
investițiile publice în infrastructură, în călătoria cu trenul au crescut peste tot în ultimele decenii în Europa de Vest și în multe 
țări din Asia și America Latină. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt rezultatele  încercării de rentabilizare a transportului pe calea ferată făcută prin introducerea gratuităților 

nelimitate pentru studenți, gratuități decontate din bugetul Ministerului Educației Naționale?  
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2. Care este cuantumul datoriilor acumulat de către Ministerului Educației Naționale ca urmare a lipsei de fonduri  pentru 
decontare? 

3. CFR Călători suferă de un deficit acut în privința parcului de vagoane, (ar avea valide doar aproximativ 700 de bucăți  
și ar avea nevoie de încă cel putin 400) vă rog să menționați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru rezolvarea 
acestei situații?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lotul 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda 
 

Conform imaginilor luate cu drona de către Asociației Pro Infrastructura, cei 16 km ai Lotului 4 de pe A10 Sebeș - 
Tura au fost finalizați, iar circulația poate fi deschisă. Motivele invocate de către Compania de Drumuri pentru care nu a fost 
deschisă circulația pe autostrada A10 Sebeș - Turda (Loturile 3 și 4) au fost legate de faptul că au fost identificate unele 
probleme, dar și că regulamentul de recepție interzice recepționarea lucrărilor care nu sunt 100% finalizate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când vor fi recepționate lucrările pentru lotul 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda? 
2. Când va fi deschisă circulația pe lotul 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,     Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată  domnişoarei Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Programe pentru redresarea/relansarea reţelei naţionale de tabere şcolare  
 

Stimată domnişoară ministru,  
În urmă cu o săptămână, aproape trei milioane şi jumătate de elevi din România au primit vacanţa de vară şi timp de 

trei luni aceştia, dar şi părinţii lor vor trebui să-şi ocupe timpul cu activităţi de relaxare şi socializare. Ministerul Tineretului şi 
Sportului prin politicile de guvernare ar trebui să acorde o atenţie sporită generaţiei tinere, să vină în sprijinul tinerilor cu 
oportunităţi de a petrece o parte din zilele de vacanţă în tabere şcolare.  

În anul 2014, Curtea de Conturi a publicat un Raport de audit cu privire la evoluția și situația patrimoniului taberelor 
școlare, potrivit căruia din totalul de 207 tabere școlare aflate în proprietatea publică a statului la nivelul anului 1990, la data de 
30.06.2013 mai existau un număr de 147 din care funcționale erau 66 (reprezentând 45%), restul de 81 fiind nefuncționale. Din 
anul 2014 nu mai apare nicio statistică reală şi clară a numărului de tabere şcolare funcţionale la nivel national şi implicit a 
numărului de locuri disponibile.  

Vă întreb punctual domnişoară ministru:  
1. Care este numărul real al taberelor şcolare funcţionale la nivel naţional?  
2. De câte locuri dispun aceşte locaţii pentru cazarea elevilor?  
3. Ce strategii şi programe are Ministerul Tineretului şi Sportului pentru redresarea/relansarea reţelei nţionale de tabere 

şcolare? 
Menţionez că doresc răspuns scris.        Deputat 

Dr. Viorica Cherecheş 
 *** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației 
 

Sprijinirea copiilor supradotați 
Stimate domnule ministru, 
Statisticile arată că România are în jur de 200.000 de copii cu abilități înalte, cel mai mare număr din Europa. Acești 

copii sunt o resursă de o valoare inestimabilă, cu un potențial impact remarcabil pentru societatea noastră. Cu toate acestea, se 
estimează că doar 1% dintre copiii supradotați din România au trecut, în ultimii șapte ani, printr-un program educațional creat 
special pentru nevoile lor. Potențialul acestor copii poate fi fructificat doar în măsura în care părinții au o situație materială 
care le permite să investească masiv în copiii lor, sau își găsesc sponsori.  

Pe lângă lipsa banilor, părinții acestor copii se mai plâng şi de lipsa centrelor speciale oferite de stat, care să le ofere 
mediul propice pentru dezvoltarea abilităților deosebite pe care le au. Cu toate că din 2007 există o lege care ar trebui să le 
garanteze dreptul la învățare diferențiată și accesul la programe educaționale create special pentru nevoile lor, în România 
există doar câteva centre dedicate copiilor capabili de performanță și toate sunt private.  

Domnule ministru, vă rog să îmi comunicați câte centre speciale pentru copiii supradotați există în țara noastră? Ce 
fonduri și programe există la dispoziția Ministerului Educației  special pentru acești copii? Cum le promovați şi cum selectați 
beneficiarii?. 

Aștept răspuns în scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Manualele școlare 
Stimate domnule ministru, 
În 12.12.2017, ministrul educației naționale a emis ordinul nr. 5643, prin care aprobă Metodologia de evaluare a 

calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. În Fișa tip de 
evaluare a proiectelor de manual școlare, parte a metodologiei, se precizează că printre criteriile de evaluare se află relația 
dintre informație și imagini/hărți/grafice/tabele/diagrame/simboluri/texte-suport (Criteriul II) și tehnoredactarea/layoutul 
(Criteriul IV), după cum urmează: a. manualul este corect tehnoredactat (nu conține greșeli de tehnoredactare, greșeli de 
scriere, texte și/sau imagini, grafice suprapuse, corp de literă neadecvat la particularitățile de vârstă etc.); b. elementele grafice 
sprijină înțelegerea conceptelor/a problematicii; c. ilustrațiile sunt așezate pe aceeași pagină sau în oglindă cu informațiile la 
care fac referire. 

Conform DEX (2016), tehnoredactarea presupune pregătirea tehnică și grafică a unui manuscris înainte de a începe 
operația de tipărire, iar layoutul reprezintă dispozitivul elementelor grafice ale unei tipărituri. Tehnoredactarea și layoutul sunt, 
prin urmare, aspecte ce țin de demersul editorial, un profesor, oricâte competențe digitale ar avea, nu poate să se ocupe de 
acestea. De asemenea, ilustrațiile unui manual nu pot nici ele să fie creația unui profesor-autor de manual, acesta neavând 
competențe în acest sens, iar imaginile ce ar putea fi folosite se află, de multe ori, sub incidența drepturilor de autor. Unii 
profesori care au depus proiecte de manuale școlare, au apelat, ca urmare a existenței acestor criterii, la serviciile de 
specialitate ale unor edituri sau ale unor ilustratori, ceea ce a presupus drepturi de copyright. 

În  9.05.2018, ministrul educației naționale a emis ordinul nr.3657/2018, privind selecția proiectelor de manuale 
școlare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Național de Evaluare și Examinare pentru anul școlar 2018-
2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educației Naționale, publicat în Monitorul Oficial din 24 mai 2018, conform 
căruia: 
„Art. 1. În vederea furnizării manualelor școlare alternative pentru clasele I-VI, Centrul Național de Evaluare și Examinare 
(CNEE), instituție responsabilă cu procesul de evaluare, prezintă Ministerului Educației Naționale proiectele de manuale 
școlare, spre aprobare în vederea editării. 
Art. 2.  Ministerul Educației Naționale va selecta primele trei proiecte de manuale școlare în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut în urma procesului de evaluare. În caz de egalitate a punctajului prevalează criteriul IV 
(tehnoredactare/layout) din Fișa-tip de evaluare a calității științifice și didactice a proiectului de manual școlar. 

În 18.06.2018, pe site-ul CNEE, a fost publicată Clasificarea proiectelor de manuale școlare după aplicarea 
prevederilor O.M. 3657. 
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În niciunul dintre ordinele mai sus menționate nu se face referire la editura care se va ocupa de editarea și, apoi, de 
tipărirea manualelor. Mai mult, Legea manualului școlar nu a fost promulgată, iar Curtea Constituțională a declarat, în 19.04. 
2018, neconstituțională Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2017 care prevedea transformarea Editurii Didactice și 
Pedagogice (EDP) din regie autonomă în societate pe acțiuni, publicând ulterior în Monitorul Oficial motivația 
neconstituționalității ordonanței care dă EDP dreptul să editeze manualele școlare. 

Conform declarațiilor oficialilor din Ministerul Educației. publicate în presă, dar nu pe un canal oficial, „între 
Ministerul Educației Naționale și Editura Didactică și Pedagogică au fost încheiate două contracte: Contractul cadru nr. 
8913/05.04.2018 și Contractul subsecvent nr. 37/ 25.05. 2018, conform cărora EDP va edita, traduce și tipări manuale pentru 
anul școlar 2018-2019.” Într-o postare pe pagina de facebook a EDP (postare preluată ulterior de site-ul editurii), din 30 mai 
2018, directorul editurii, Maria Nistor, a adresat o invitație autorilor proiectelor de manuale invocând OUG nr. 76/20.10.2017, 
declarată neconstituțională, pentru o „discuție organizatorică în vederea analizării și. eventual, a semnării contractului de 
drepturi de autor”, întâlnirea fiind fixată în 31 mai 2018, dar invitația nu condiționa editarea vreunui manual de prezența 
autorilor, cu atât mai mult cu cât pe site-ul MEN, instituție care a inițiat și organizat concursul de proiecte de manuale școlare, 
nu a fost publicat niciun anunț sau vreun comunicat, iar Clasificarea proiectelor de manuale școlare după aplicarea prevederilor 
O.M. 3657 a fost publicată abia în 18 iunie 2018. 

În 26.06.2018, doamna Maria Nistor a anunțat printr-o postare pe FB că a început livrarea manualelor școlare pentru 
clasa a VI-a, însoțind-o printr-o fotografie ce conținea un singur manual de geografie, deși conform clasificării existau două, 
iar autorii manualului aflat pe locul al doilea nu au refuzat printr-un document colaborarea cu EDP, editură care, oficial, nu 
există. 

Într-o situație similară se află manualul de limba și literatura română pentru clasa a VI-a, care a obținut cel mai mare 
punctaj, respectiv 96,50 de puncte, la concursul organizat de MEN și CNEE, primind și avizul științific favorabil. Oficial, 
niciunul dintre autori nu a fost convocat la o discuție în acest sens și niciunul nu a refuzat, printr-un act scris, editarea 
manualului de către EDP, deși așa cum reiese din fișa de evaluare, tehnoredactarea și layoutul erau deja realizate, EDP 
nemaiavând atribuții în acest sens, singurul demers care ar fi trebuit întreprins fiind tipărirea. După publicarea pe site-ul CNEE 
a Clasificării, autorii au depus o solicitare la registratura EDP, trimițând și un mail în acest sens, pe adresa oficială a editurii. 

Care sunt documentele legale în baza cărora se parcurge traseul de la clasificarea proiectelor de manuale la tipărirea 
lor? 

Care a fost calea oficială prin care MEN, inițiatorul competiției de proiecte de manuale, a anunțat că a atribuit EDP 
editarea, traducerea și tipărirea manualelor școlare pentru anul școlar 2018-2019, astfel încât autorii să intre într-o discuție cu 
editura? 

Care  sunt dovezile concrete că s-a discutat cu fiecare autor în parte și că există autori care au declarat în scris că 
refuză colaborarea cu EDP? 

Cine va plăti daunele pe care le-ar putea solicita fiecare autor care se va considera prejudiciat de tipărirea preferențială 
a manualelor? 

Cine va răspunde pentru prejudiciile aduse unor întregi generații de elevi cărora li se anulează dreptul de a studia după 
manuale de calitate, realizate la standarde europene? 

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 

 

Schimbarea perioadei de înscriere la școlile profesionale 
Stimate domnule ministru, 
Conform prevederilor legale în vigoare, perioada de înscriere pentru școlile profesionale este de 15-19 iunie. Pe data 

de 19 iunie au fost afișate rezultatele Evaluării Naționale. Este evident faptul că perioada hotărâtă pentru înscrierea elevilor la 
școlile profesionale este  una stabilită în grabă, deoarece elevii care au primit note mici la EN și ar dori să se înscrie la o școală 
cu profil tehnic, nu o mai pot face.  

Această perioadă, așa cum este hotărâtă în prezent, afectează grav rata de înscriere a elevilor la școlile profesionale, 
care deja înregistrează un număr scăzut de cursanți.  
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Având în vedere oferta mare de locuri de muncă de pe piață, doresc să vă întreb, dacă veți considera oportună 
deschiderea unei noi sesiuni de înscriere la școlile profesionale în perioada apropiată, 13-17 iulie 2018? Pentru anul școlar 
viitor, aveți în calcul extinderea perioadei de înscriere la școlile profesionale cu cel puțin 3-4 zile după afișarea rezultatelor 
finale la evaluarea națională?   

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă, 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
 

Nerecunoașterea paternității din cauza legislației românești 
 

Stimate domnule ministru, 
An de an, femei din România care devin mame se confruntă cu o problemă pe cât de gravă, pe atât de complicată și 

absurdă din punct de vedere legal, și anume, refuzul partenerului de a accepta paternitatea noului născut. Una dintre aceste 
mame, care a experimentat-o pe propria piele, mi-a adus la cunoștință situația pe care am să o prezint mai jos, la care aștept un 
răspuns. În acest moment, legislația din România permite ca simplă formalitate refuzul potențialului tată de a recunoaste 
paternitatea, iar singura cale pe care mama noului născut o poate lua în acest caz este instanța de judecată. În multe cazuri însă, 
această opțiune poate fi una extrem de dificilă datorită mediului din care provine noua mamă, a cheltuielilor de judecată sau 
chiar stigmatului care reiese din intentarea unui proces chiar partenerului de până atunci. 

Testarea ADN este cea mai rapidă și simplă formulă de a determina cu precizie paternitatea, însă, în țara noastră un 
potențial tată poate fi obligat să efectueze acest test numai printr-o hotărâre judecătorească, la capătul unui proces lung și 
costisitor, unde mama trebuie să aducă dovezi că potențialul tată i-a fost partener după cum se precizează în codul de 
procedură civilă "Paternitatea se prezumă dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama copilului în perioada 
timpului legal al concepţiunii. Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca el să îl fi conceput pe 
copil". Cum în anumite situații, dovezile nu sunt suficiente, potențialul tată scapă de testarea genetică, singura care poate 
demonstra cu acuratețe maximă paternitatea.  

Este cât se poate de clar că evitarea recunoașterii paternității de către unii bărbați apare din raționamente economice, 
mama în aceste situații fiind obligată să suporte singură costurile de creștere a copilului. Aceasta însă nu este cea mai gravă 
consecință pentru copil. Absența tatălui, spun psihologii specialiști, lasă mari lacune în dezvoltatrea psiho-emoțională a 
copilului. Consecințele apar de la o vârstă fragedă și se manifestă prin tulburări de comportament, rezultate școlare slabe 
urmate de abandon școlar, și, probabil cel mai grav, un stigmat social purtat întreaga viață ca fiind “acel copil nerecunoscut de 
propriul tată.”  

Există însă speranță în a rezolva această problemă apelând la modele legislative folosite de alte țări. Statele Unite spre 
exemplu folosesc o metodă pe cât de simplă pe atât de eficientă în asemenea situații. La naștere mama declară numele 
potențialului tată, acesta, în cazul nerecunoasterii paternității, fiind obligat să efectueze un test ADN. Acest test nu este ieftin, 
dar dacă testarea este negativă, mama trebuie să suporte costul testării. Acest proces se poate repeta cu alți potențiali tați, 
oferind mamei posibilitatea de a găsi tatăl biologic, dar pe propriul cost. Este un proces mult mai eficient, mai simplu si evită 
sistemul juridic. 

Având în vedere procesul extrem de dificil prin care trec noile mame pentru a demonstra paternitatea copilului, 
considerați că o copie a modelului american poate fi o soluție pentru această problemă? 

Ce alte modificări legale pot fi aplicate pentru a face obligatorie testarea ADN a potențialilor tați, făra a fi necesar un 
lung proces în justiție? Aveți în vedere măsuri pentru simplificarea procedurilor de identificare a taților, în cazul în care aceștia 
nu-și dezvăluie identitatea de bună voie? 

Aștept răspuns în scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 
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Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Omisiunea promovării stemelor a două comune din județul Mureș in HG 303/2018 
 

Stimate domnule ministru, 
Am primit la cabinetul meu parlamentar un memoriu prin care se sesizează omisiunea promovării stemelor a două 

comune din județul Mureș. Deși în Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul MDRAPFE DIN 29.12. 2017, erau  
promovate un număr de cinci steme ale comunelor din judeţul Mureş respectiv, Bereni, Corunca, Craciunești, Ideciu de Jos si 
Sincai, în Monitorul Oficial al României din data de 15 mai (Partea I, nr. 411) a fost publicată Hotărârea Guvernului României 
de aprobare a stemelor comunelor mureşene Bereni, Corunca şi Crăciuneşti. 

Vă rog să-mi răspundeți care au fost cauzele neaprobării stemelor localităților româneşti, Sincai si Ideciu de Jos, în HG 
303/2018, deși proiectele au obținut toate aprobările necesare și legale. 

Solicit răspuns în  scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Adrian Oros 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării şi Inovării 
 

Gestionarea necorespunzătoare a bibliotecii tehnice specializată de drept public în domeniul construcțiilor, 
arhitecturii, urbanismului și amenajării, INCD URBAN-INCERC 

 

Stimate domnule ministru, 
Am primit pe cabinetul meu parlamentar un memoriu din partea doamnei Roxana Neacșu în care sesizează desființarea 

bibliotecii tehnice specializată de drept public în domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și amenajării, INCD 
URBAN-INCERC.  

Acest fond de carte unic prin valoarea sa nu există în altă parte: carte de patrimoniu, colecții de reviste de prestigiu 
străine și romanești, colecții unice seismice, tot Fondul integral de reglementări elaborate sub coordonarea Direcței de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Tehnice din cadrul fostului Minister al Transporturilor, Construcțiilor și 
Turismului. Colecțiile bibliotecii însumează peste 60.000 unități bibliografice, documente aparținând multiplelor discipline ale 
construcțiilor, instalațiilor, arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, iar utilizatorii specifici sunt studenții, cadre 
didactice, cercetătorii și doctoranzii. 

Vă atașez sesizarea doamnei Roxana Neacșu pentru analiză și astept răspunsul în scris. 
Cu stimă,  

Deputat 
Gigel -Sorinel Știrbu 

*** 
 

Adresată domnului Cornel Brezuică, președintele Administrației Fondului de Mediu 
 

Situația extrem de gravă de pe aria Comunei Derna, Județul Bihor 
 

Stimate domnule președinte, 
Pe aria localitații Derna, Județul Bihor, se află două depozite de deșeuri industriale extrem de periculoase, conținând 

gudroane acide. Acestea reprezintă un pericol iminent atât pentru mediu cât și pentru locuitorii din zonă, mai multe locuințe 
fiind amplasate în aval de batalul numărul 2. De asemenea, s-au identificat infiltrații semnificative, atât de gudroane acide cât 
și de bitumuri în jurul batalului numărul 1. Toate aceste detalii cu privire la riscul iminent de gravă poluare a localității cu 
substanțele rezultate de la aceste depozite, sunt notate în raportul Gărzii de Mediu atașat acestui document 

Primăria Derna ar dori să se ocupe de ecologizarea acestor depozite, dar procesul este problematic datorită proprietății 
celor două batale. 

Batalul numarul 1 în suprafață de 3.554 mp, se află în proprietatea SC PETROL DERNA SA, societate cu activitatea 
sistată și în plină derulare a procesului de faliment, deci, în incapacitate de a accesa fonduri pentru ecologizare. Primăria Derna 
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este dispusă să ia în proprietate acest batal în scopul ecologizării prin accesare de fonduri Europene, dar, numai în condițiile în 
care se pot oferi garanții pentru obținerea acestor fonduri, pentru că nu are capacitatea financiară de a ecologiza aceste bataluri 
prin forțe proprii. 

Batalul numărul 2, în suprafață de 2.300 mp aparține Statului Român conform CF nr 287 notându-se drept de 
administrare operativă în favoarea Ministerului Industriei Grele. 

Au fost trimise numeroase sesizări pe această temă tuturor instituțiilor avizate : Prefectura Bihor, Ministerul Mediului, 
Administrația Fondului pentru Mediu cât și Avocatul Poporului. 

De asemenea, a fost interpelat Ministerul Mediului în cadrul întrebării Nr. 3997A/02.05.2018. Din păcate, deși aceste 
instituții au demarat procese interne pentru soluționarea problemei, nici până la această oră nu s-a comunicat un răspuns clar în 
privința posibilității de finanțare pentru ecologizarea celor două batale.  

Ministerul Mediului prin răspunsul primit, indică faptul că nu deține competențe în a identifica surse de finanțare 
pentru ecologizarea celor doua batale.  

Deși această situație a fost adusă de multă vreme la cunoștința autorităților, pentru că nu s-au luat măsuri pentru 
rezolvarea problemei, este regretabil că cele două batale se regăsesc în prezent în lista neagră a deșeurilor neconforme, obiect 
al cauzei C-30/17, Comisia Europeană împotriva României, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 
14 litera b) coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri , prin neluarea măsurilor pentru a 
închide cat mai repede posibil , în conformitate cu art 7 lit g) și art 13 din Directivă.  

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere gravitatea acestei situații cu potențial iminent de mare pericol pentru mediu și pentru locuitorii din 

zona afectată, vă rog sa îmi comunicați ce elemente de noutate s-au luat în considerare în cadrul grupului de lucru 
interministerial, și ce termen anticipați pentru găsirea unei soluții concrete pentru rezolvarea acestei probleme? Care este 
soluția pe care o propuneți Primăriei Derna? 

Vă rog de asemenea să-mi comunicați orice progres realizat în soluționarea acestei probleme extrem de grave.  
Vă asigur de tot sprijnul pentru orice modificări legislative necesare soluționării urgente a situației. 
Vă mulțumesc și aștept raspuns în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Clarificări privind colectarea TVA 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere cadrul legislativ complex din domeniul Taxei pe Valoare Adăugată, vă rog să clarificați următoarea 

speță: un agent economic client face o plată către un agent economic furnizor, reprezentând un avans pentru efectuarea unor 
servicii, fără ca furnizorul să fi emis o factură de avans. Furnizorul colectează TVA aferent încasării (fără să fi emis factura), 
iar clientul nu deduce același TVA, aferent plății (neprimind factura), serviciul respectiv nu se mai prestează, iar 
încasarea/plata este stornată integral clientului de către furnizor. 

Vă întreb următoarele: 
1. Care sunt prevederile legale (dacă se deduce, respectiv colectează TVA precum și modul de înregistrare a TVA) în 

situația efectuării/încasării unei plăți în condițiile neemiterii unei facturi de avans pentru o viitoare prestare de servicii? 
2. Luând in considerare principiul neutralitaţii TVA, cum poate furnizorul să-și storneze în evidențele contabile 

colectarea TVA aferentă încasării care a fost stornată integral și pentru care nu a fost emisă factura de avans, întrucât în final 
nu s-a derulat nicio operațiune impozabilă? 

Aștept răspuns în scris. 
Cu stimă,             Deputat 

Virgil Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 
 

Alunecările de teren din județul Dâmbovița 
 Stimată doamnă prim-ministru, 

Așa cum bine știți, în luna martie mai multe localități din județul Dâmbovița au fost grav afectate de alunecări de 
teren. Localitățile Văleni și Glodeni au fost cele mai afectate, autoritățile dispunând evacuarea mai multor familii ale căror 
case erau înpericol să se dărâme. 

Alunecările de teren au afectat și localitațile Pucioasa, Bezdead, unde a fost afectat drumul județean 710, dar și un 
drum communal.  În localitatea Buciumeni, a fost afectat terasamentul căii ferate pe direcția Fieni – Pietroșița, la Valea Lungă 
a fost afectat drumul județean 710A, iar în localitațile Moțăieni, Vișinești, Vulcana Băi au fost afectate mai multe drumuri de 
acces către gospodăriile oamenilor. 

Chiar dacă situația nu s-a înrăutățit, există în continuare pericolul ca alunecările de teren să se extindă. 
Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, doar pentru refacerea și punerea în siguranță a 

elementelor de infrastructură afectate  - drumuri județene și comunale, poduri și podețe, terasare etc. -  de către Consiliul 
Județean Dâmbovița și consiliile locale ale localităților Văleni și Glodeni, este nevoie de aproximativ 2.150.000 lei. 

Având în vedere situația existentă, vă rog, doamnă prim -ministru, să îmicomunicați: 
- ce măsuri au fost dispuse până în prezent pentru remedierea celor întâmplate? 
- care sunt sumele alocate în vederea refacerii obiectivelor afectate? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,             Deputat  

Cezar - Florin Preda 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2018 
 

Stimate domnule ministru, 
Anul acesta, după anunţarea rezultatelor la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2018, mulţi 

elevi s-au declarat nemulţumiţi faţă de notele obţinute. Astfel, a fost înregistrat un număr de 23.761 de contestaţii. Din acest 
număr 12.372 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au contestat notele la Limba şi Literatura Română și 10.958 au fost nemulţumiţi 
de rezultatele de la Matematică, iar 431 au contestat rezultatele probei la Limba și și Literatura  Maternă, în conformitate cu 
precizările Ministerului Educaţiei Naţionale. În urma contestațiilor, au fost mărite 14.747 note, iar în cazul a 7.541 de lucrări 
notele au scăzut. 

La Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2017, au fost înregistrate 14.027 de contestații. 
Dintre acestea, 7.285 de contestații au vizat lucrările la Limba și Literatura Română, 6.286 la Matematică ;i 456 la Limba și 
Literatura Maternă. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog, domule ministru, să îmi comunicați: 
1. Care este punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale în legătură cu numărul mare de contestații înregistrat 

anul acesta? 
2. Cum explicaţi că în cazul a 14.747 de lucrări  notele au fost mărite, iar elevii ar fi putut să fie dezavantajaţi, în cazul în 

care aceștia  nu ar fi depus contestaţie? 
3. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune în vederea realizării unei evaluări corecte și a evitării unei situații de fapt 

similare  pe viitor, atât de neplăcută pentru elevi? 
 Solicit răspuns scris. 

Cu stimă,           Deputat  
Cezar - Florin Preda 

*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Editarea manualelor şcolare de către Editura Didactică şi Pedagogică 
 

Stimate domnule ministru, 
După cum bine se ştie, Curtea Constituţională a României a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii 

pentru aprobarea OUG 76/2017, prin care Editura Didactică şi Pedagogică era transformată în societate pe acţiuni care edita 
manuale la solicitarea Ministerului Educației Naționale.  În ciuda acestei decizii a CCR, Ministerul Educaţiei Naţionale 
continuă demersul editării de manual de căre Editura Didactică şi Pedagogică, chemându-I pe autori să semneze contractele, 
unii dintre aceştia refuzând să o facă, chiar dacă manualul a fost declarat cel mai bun. 

În condiţiile în care CCR a constatat că ordonanţa de urgenţă încalcă mai multe prevederi constituţionale, prin 
raportare la competenţa Guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă, iar legea de aprobare a acesteia încalcă şi ea o serie de 
prevederi din Constituţie, preluând în mod corespunzător viciile de neconstituţionalitate ale ordonanţei de urgenţă, prima 
întrebare firească este dacă Ministerul Educației Naționale  respect sau nu această decizie. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rog domnule ministru, să îmi comunicați: 
4. Care a fost baza legală de selecţie a manualelor pentru clasa a VI-a? 
5. Care este baza legală prin care li se cere autorilor să semneze o declaraţie de confidenţialitate? 
6. Care este baza legală privind semnarea contractelor de către autori cu Editura Didactică şi Pedagogică și care este 

stadiul semnării acestora? 
7. Care esta data la care preconizaţi că vor ajunge manualele în anul şcolar 2018/2019 pe băncile elevilor, având în 

vedere că plenul CCR va discuta luni, 4 iulie 2018, conform ordinii de zi de pe pagina de internet acestei instituții, 
obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind manualele şcolare? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat  

Cezar - Florin Preda 
*** 
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 Interpelări 

 
Adresată: domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
De către: domnului Marilen Gabriel Pirtea, deputat  
Obiectul interpelării: Susținerea guvernamentală pentru realizarea Muzeului Revoluției de la Timișoara 
 

Stimate domnule ministru, 
Timișoara a fost desemnată să pregătească și să deruleze în 2021 programul Capitalei Europene a Culturii, ceea ce 

transformă municipiul nostru în cea mai importantă destinație turistică oficială a Europei, cel puțin sub aspectul simbolurilor 
acestei agende oficiale de evenimente ce se vor derula în 2021. 

Orașul se află într-o etapă de pregătiri, pe mai multe sectoare de interes, pentru a găzdui acest program de primă 
importanță la nivel european. Inclusiv infrastructura muzeală se află într-o amplă restructurare. 

Din păcate, investiția în probabil cel mai important obiectiv muzeal ce ar trebui să fie deschis publicului, Muzeul 
Revoluției din Timișoara 1989, este un obiectiv despre care încă se dezbate și pentru care încă nu s-au făcut pașii necesari 
pentru finanțarea realizării sale. 

În contextul în care ați avut o serie de discuții în această lună, purtate la Timișoara cu unii dintre responsabilii locali 
implicați în pregătirea programului Capitalei Europene a Culturii 2021, vă rugăm să ne transmiteți dacă ați convenit cu 
autoritățile locale și managerii implicați un parteneriat concret pentru finanțarea realizării Muzeului Revoluției și dacă ați 
convenit o planificare în termeni concreți pentru această investiție importantă pentru Timișoara și pentru întreaga țară. 

Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
Cu deosebită consideraţie, 

*** 
 
Adresată: domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
De către: domnului Marilen Gabriel Pirtea, deputat  
Obiectul interpelării: Implementarea noului program de alimentație școlară în județul Timiș 
 

Stimate domnule ministru, 
Noul program de alimentație școlară, în curs de implementare, urmărește să diversifice alimentația de bază asigurată 

prin finanțare publică pentru școlarii din instituțiile publice de școlarizare din România, înlocuind vechiul program Cornul și 
Laptele. 

În acest context, responsabili pentru organizarea în bune condiții a derulării acestui program la nivelul fiecărui județ 
sunt inspectorii scolari generali, reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai direcţiilor sanitare, care sunt în drept să organizeze 
procedurile de licitaţie pentru producătorii şi distribuitorii ce se încadrează în program. 

Vă rugăm să ne transmiteți care sunt etapele ce au fost deja parcurse la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Timiș 
pentru implementarea acestui nou program de alimentație școlară, dar și în ce măsură vor fi acoperite toate nevoile școlilor din 
județ pentru asigurarea completă a acestui program, până la începerea noului an școlar, în septembrie 2018. 

Vă rog să îmi comunicaţi în scris răspunsul la interpelarea înaintată. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România 
 

 
 
 Declarație politică 

Declarație politică 
Domnule vicepreşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Declaraţia mea politică de astăzi are în vedere semnalarea unor situații conflictuale care pun în pericol liniștea şi 

ordinea publică și cu care se confruntă locuitorii Comunei Coltău, județul Maramureș. Deși coeficientul de criminalitate locală 
evidențiat pe site-ul Inspectoratului Județean al Poliției Române Maramureș este de 0%, în fiecare zi au loc infracțiuni, tâlhării; 
furturi masive de materiale lemnoase din pădurile composesoratelor, tăierea lemnelor de pe proprietăți private; agresiuni; 
scandaluri; furturi și distrugerea culturilor agricole de pe terenurile, pășunile şi livezile cetățenilor; etc. Acest coeficient se 
datorează și faptului că localnicii, în special bătrânii, nu au curajul să înainteze oficial plângere penală, sau și-au pierdut 
încrederea în efectele acestuia. 

Nu contest activitatea poliției sau a lucrătorului silvic, ambii își fac datoria în limita posibilităților și a dotărilor de care 
dispun, dar se pare că sunt depășite de valul de delicte. O singură secţie de poliţie, respectiv secţia 1 de Poliţie Rurală Groşi, 
gestionează problematica a 5 comune: Groşi, Coltău, Săcălăşeni, Coaş şi Dumbrăviţa, doi agenţi ai poliţiei patrulează 8 ore/zi, 
având deficit de personal, nu pot să asigure asistenţă permanentă. Totodată lucrătorul de la Ocolul silvic are cantonul foarte 
mare și în plus furtul de material lemnos se face foarte bine organizat. Bunurile locuitorilor comunei sunt supuse zilnic unor 
distrugeri progresive, din partea infractorilor, care au ajuns a constitui adevărate bande care organizează tăieri și furturi de 
material lemnos și recoltele de pe terenurile agricole și din gospodării. 

Soluția pentru combaterea infracțiunilor și pentru măsuri sporite de siguranță publică în comuna Coltău este de 
înființarea unei secții de Jandarmerie rurală, un post permanent, sau întărirea structurilor Poliţiei Române deja existente prin 
crearea unei secții de Poliție separată pentru comuna Coltău. Aceste servicii s-au dovedit a fi o necesitate de extremă urgență, 
cu precădere pentru creșterea gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților, a bunurilor și a proprietății private, acestea 
fiind plasate din acest punct de vedere într-o situație critică. 

Jandarmeria în mediul rural ar oferi o supraveghere activă, neîntreruptă si o acțiune preventivă, drept scop 
descurajarea infractorilor, reducerea fenomenului criminalității și creșterea gradului de siguranță publică a cetățeanului. Nu 
cred că într-o ţară democratică oamenii ar trebui să trăiască cu frica de a fi batjocoriți, aceasta afectând viața de zi cu zi. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Apjok Norbert 
*** 

Declarație politică 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a sublinia importanța modificării și completării Legii nr.217/2003, prin 

introducerea ordinului de protecție provizoriu (OPP) care înlocuiește ordinul de protecție (OP) ca formă specifică de protejare 
a victimelor unor forme grave de violență domestică.   

Stimați colegi,  
Este foarte bine și apreciez faptul că, în sfârșit, a fost aprobată această modificare. Cu toate acestea, însă, mai avem 

mult de făcut în acest sens, având în vedere gravitatea fenomenului de violență împotriva femeilor. Există statistici 
îngrijorătoare care arată că, anual, peste 200 de femei mor din cauza rănilor provocate în urma actelor de violență la domiciliu. 
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Este un fenomen extrem de îngrijorător care, în România, la fiecare 30 de secunde produce o victimă. De aceea susțin că nu 
este suficient cadrul legislativ. Cu toţii trebuie să reflectăm asupra acestui flagel şi să ne unim eforturile pentru eradicarea 
violenţei împotriva femeilor.  Orice formă de violenţă nu este doar o problemă a victimei, ci a întregii societăţi. Formele de 
violenţă, sunt din păcate, o parte a vieţii noastre cotidiene pentru că societatea nu dispune de mentalitatea necesară pentru 
eradicarea acestora şi nici de infrastructura necesară. Neimplicarea în eradicarea acestui fenomen înseamnă nepăsare, ceea ce 
arată, de fapt, o atitudine de sprijin a acestui fenomen. Implicarea fiecăruia dintre noi, a întregii societăți, schimbarea 
mentalității, planurile de acțiune concrete la nivel de instituții, scoli, punerea lor în practică va duce la reducerea și, pe termen 
mediu, la eradicarea fenomenului. Organizația de femei a UDMR a desfășurat o amplă campanie de prevenire a acestui 
fenomen. În cadrul programului, începând din 8 martie 2017, peste 40 de specialiști, psihologi școlari au participat la 
traininguri, după care au discutat despre fenomenele de violență domestică cu peste 3 mii de elevi. Discuțiile au vizat 
fenomenul violenței, faptul că acest fenomen nu trebuie acceptat în viața nimănui și nimeni nu trebuie să rămână nepăsător în 
fața unor astfel de atitudini. Au fost organizate mese rotunde, diferite evenimente, cu scopul de a trage un semnal de alarmă cu 
privire la gravitatea fenomenului de violență în societatea românească, precum și de a oferi o deschidere pentru abordarea 
acestei teme sensibile. La propunerea organizației de femei a UDMR a fost adoptată, de Partidul Popular European, în 
noiembrie2017, Declarația de eliminare a violenței împotriva femeilor.  Prin această declarație s-a solicitat ca fiecare membru 
al PPE sa aibă o abordare activă, în privința eliminarii oricărei forme de violență îndreptată asupra fetelor și femeilor, 
asigurarea suportului material necesar demersurilor necesare și sprijinirea ONG-urilor care lucrează în domeniu, pentru 
eradicarea fenomenului. 

Stimați colegi,  
Țin să precizez și faptul că, inițiativa d-nei deputat Csép Éva-Andrea de modificare a legii menționate anterior, 

preluată ulterior de Guvern și concretizată în modificarea actului legislativ,  s-a bazat pe nevoia exprimată de sute de femei și 
bărbați, afectați direct sau indirect de acest fenomen al violenței, sub multiple forme de manifestare.  

Conform obiectivelor organizației de femei a UDMR, vom continua să folosim toate mijloacele legale disponibile în 
calitate de parlamentari, pentru a contribui la reducerea treptată, până la eliminarea fenomenului de violență împotriva 
femeilor, a violenței domestice și a oricărei forme de violență din viața cotidiană a societății. Dialogul permanent, 
recunoașterea existenței fenomenului și conștientizarea acestuia, asigurarea sprijinului necesar victimelor și crearea unor centre 
specializate pentru protejarea acestora, consilierea agresorilor- sunt doar câteva măsuri pe care trebuie să le avem în vedere și 
să le punem cât mai repede în practică. Numai cu implicare serioasă și perseverență  putem să contracarăm acest fenomen 
extrem de grav. 

Vă mulțumesc pentru atenție,       Deputat 
Biró Rozália 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
            

Revenire la întrebare - Stadiul Dosarului nr. 34591/ CC, localitatea Diosig, județul Bihor. 
 

În data de 29.11.2016 am adresat instituției conduse de Dumneavoastră o Întrebare ce avea ca subiect stadiul de 
soluționare al Dosarului nr. 34591/ CC, localitatea Diosig, județul Bihor.  
Între timp, avocatul solicitantului demersului de restituire a prezentat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților o 
documentație de expert necesară pentru soluționarea dosarului, însă, până în prezent nu a primit nici o confirmare de primire 
din partea instituției condusă de Dumneavoastră. 

Întrebare: Domnule președinte, vă rog să-mi precizați dacă ați primit documentația pusă la dispoziție de către 
solicitant? 

În ce stadiu se află în prezent Dosarul cu nr. 34591/ CC?, respectiv cât timp mai necesită soluționarea acestuia, având 
în vedere că demersul de restituire a fost inițiat cu ani în urmă?   

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Szabo Ödön 
*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
     doamnei prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România 
     domnului Răzvan Vulcănescu, director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

 
Numărul cabinetelor medicilor de familie din mediul rural 

 

Conform legislației în vigoare, atât în mediul rural, cât și în mediu urban există posibilitatea ca medicii de familie cu 
cabinet de medicină de familie să-și înființeze puncte de lucru fără să existe obligativitatea prestării serviciilor pe un interval 
minim de timp de lucru (un program fracționat de minim X ore /săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui de bază). 

Cu o populație tot mai îmbătrânită, care ar avea nevoie de îngrijiri medicale, există multe localități în România unde 
nu există niciun medic de familie de ani de zile. Astfel, sătenii stăbat zeci de kilometri pentru a obține o consultaţie sau o reţetă 
de la un medic de familie sau de la spital. 
Comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană, România ocupă penultimul loc atunci când vine vorba de numărul de medici 
raportat la populaţia ţării. Astfel, în România există 2,5 medici la mia de locuitori, sub media europeană de 3,4. 

În urma celor prezentate mai sus, Vă rog să-mi puneți la dispoziție următoarele informații: 
1. Câţi medici de specialitatea medicină de familie există în România, iar dintre aceştia câţi îşi desfăşoară activitatea în 

mediul rural? 
2. Câte puncte de lucru ale cabinetelor de medicină de familie există în România? 
3. Câte comune din România sunt fără cabinet de medicină de familie? Dintre acestea, în câte există totuşi un punct de 

lucru autorizat al unui cabinet de medicină de familie? 
4. Care este numărul satelor în care localnicii nu au acces deloc la servicii de medicină de familie? 
5. Care este numărul rezidenților la specialitatea de medicină de familie, defalcat pe ani de studii?  
6. Câți medici de familie vor ajunge la vârsta pensionării în cursul anului 2019? 
Solicit răspuns în scris,  

Deputat 
Dr. Vass Levente 

*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

Lipsa răspunsului la Petiția formulată de către Asociația Editorilor de Presă  
Locală și Regională de Limbă Maghiară din România 

Stimată domnule ministru, 
 Asociația Editorilor de Presă Locală și Regională de Limbă Maghiară din România reprezentată de către președintele 
Balázs Bence, în data de 21 martie 2018, a formulat o petiție către dumneavoastră cu privire la reconsiderarea conținutului 
actelor normative OUG 79/2017, OG 4/2017 și OUG 3/20l8, și găsirea unor soluții adecvate pentru tipurile de activități 
specifice, unde sunt necesari, în exclusivitate sau preponderent, angajați cu normă redusă. 
 Petiția respectivă a fost adresată și Ministerului Muncii, care în răspunsul lui, a stabilit că potrivit art. 2 alin. 2 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat sunt 
gestionate de Ministerul Finanțelor Publice. 
Totodată, potrivit art. 5 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 cu modificările si completările ulterioare, sub sancțiunea nulității 
absolute, instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite 
norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzuți în prezentul cod. 
Astfel, a afirmat în cu privire la rolul, atribuțiile și competența Ministerului Finanțelor Publice de administrare a contribuțiilor 
sociale obligatorii, și a stabilit că asupra întrebării referitoare la "reconsiderarea dispozițiilor prin care s-a introdus 
obligativitatea colectării contribuțiilor sociale și de sănătate la nivelul salariului minim pentru angajații part-time”, să se 
pronunțe Ministerul Finanțelor Publice. 
 Atașat găsiți Petiția formulată de către Asociația Editorilor de Presă Locală și Regională de Limbă Maghiară din 
România. 

Întrebare: 
- Vă rog să precizați care este motivul din cauza căruia nici până în prezent Asociația nu a primit un răspuns la  

petiția formulată și care este propunerea dumneavoastră cu privire la rezolvarea situației create de către cele trei Ordonanțe în 
sistemul fiscal și juridic? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Kulcsár-Terza József-György 
*** 

Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor 
 

Introducerea zborurilor 
București - Târgu Mureș, Chișinău - Târgu Mureș, Constanța - Târgu Mureș 

 

În cursul lunii iunie a anului curent, Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș a obținut autorizațiile necesare pentru 
reînceperea funcționării, după o procedură îndelungată de renovare și reabilitare a pistei de aterizare/decolare. Municipiul 
Târgu Mureș și întreg județul Mureș sunt centre economice importante ale țării, cu potențial economic în creștere, fapt 
recunoscut și prin alocările bugetare cu scopul renovării Aeroportului Transilvania.  

Municipiul Târgu Mureș este centru universitar de excepție, reședință de județ cu importante atracții turistice, zonă cu 
bogată tradiție multiculturală, care are nevoie să fie interconectat cu cel puțin două-trei capitale de țară, dar și cu zone 
importante la nivel național. Cu toții avem obligația de a fructifica uniform potențialul economic, turistic și cultural al 
regiunilor de dezvoltare, de aceea este necesară conectarea a cel puțin două orașe din regiune la capitală. Cursele, zborurile 
regulate înspre și dinspre capitală ar fi primul pas indispensabil în această privință! 

Văzând evoluția companiei TAROM, pentru care vă transmit și pe această cale  felicitările mele, cu o rată de 
ocupabilitate în creștere, totodată cunoscând cererile existente la nivelul județului nostru, cât și la nivelul județelor limitrofe, vă 
solicit prin prezenta inițierea procedurilor de reluare a zborurilor regulate între București și Târgu Mureș (cel puțin trei curse 
pe săptămână, Duminică -Luni, Luni - Marți, Miercuri - Joi), Chișinău și Târgu Mureș (cel puțin o cursă pe săptămână, Joi -
Duminică) și sezonier curse înspre litoralul Mării Negre, între Târgu Mureș și Constanța.  

În urma celor prezentate mai sus, Vă rog să mă informați despre: 
Ce măsuri concrete va lua Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea potențialului economic și turistic al 

Aeroportului Transilvania  din Târgu Mureș? 
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Posibilitatea implementării unui plan de acțiune în viitorul apropiat privind solicitarea  de a introduce alte rute de 
zbor? 

Solicit răspuns în scris.                                            Deputat 
Dr. Vass Levente 

*** 
 

Adresată domnului George Băeșu, președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 
 

Solicitare stadiu dosar nr. 41064/CC 
Stimate domnule președinte, 

 Am fost căutată în biroul meu parlamentar de către doamnele Zöldes Montica și Sereș Aranca, în scopul de a obține 
informații asupra stadiului în care se află soluționarea dosarului depus la Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților. 

Dosarul aferent cererii de retrocedare este înregistrat cu nr. 41064/CC, depus de către doamnele Zöldes Montica și 
Sereș Aranca, având ca obiect restituirea imobilului situat în Târgu- Mureș, Piața Trandafirilor nr. 35. 

Procedura de retrocedare a fost pusă în mișcare în anul 2001. Tot în anul 2001 a fost solicitată de către Primăria 
Municipiului Târgu Mureș completarea documentației, completare care a fost dusă la îndeplinire. 

În anul 2008, doamnele în cauză au fost informate prin adresa nr. 11830/11/DV/Dos.11 din 11.09.2008 asupra 
faptului că notificarea, actele doveditoare și dispoziția nr. 2415/09.07.2008 emisă de Primarul municipiului Târgu Mureș, a 
fost transmisă de instituția Prefectului - județul Mureș, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății - Comisia Centrală 
pentru Stabilirea Despăgubirilor, adresă prin care s-a comunicat totodată și faptul că Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietății, în calitate de entitate investită în soluționarea notificării, va comunica modul de rezolvare a acesteia.  

Prin adresa nr. 34049/I.10/10094/17.06.2010 s-a comunicat celor îndreptățiți  că dosarul a fost repartizat în Cadrul 
Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în vederea analizării și transmiterii către un evaluator pentru 
întocmirea raportului de evaluare. Totodată s-a comunicat faptul că opțiunea persoanelor îndreptățite a primi despăgubiri se 
poate realiza numai după emiterea deciziei sau titlului de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor. 

Potrivit art. 17 alin. (5) din  Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
“Secretariatul Comisiei Naționale preia toate atribuțiile, drepturile și obligațiile Secretariatului Comisie Centrale pentru 
Stabilirea Despăgubirilor și se asigură de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților”. Nici de după 8 ani de la 
ultima adresă primită de la Dumneavoastră referitor la stadiul acestui dosar, doamnele îndreptățite nu au mai primit alte 
informații cu privire la o dată exactă sau un interval de timp în care vor primi despăgubire cuvenite. 

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

menționat, în ce stadiu de soluționare se află aceasta și până la ce dată va fi soluționat cazul dosarului? 
Anexez documentația primită de la Doamnele Zöldes Montica și Sereș Aranca. Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă, 

Deputat 
Csép Éva Andrea 

*** 
 
 
 




