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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 25 – 29 septembrie 2017) 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 25 septembrie 2017 
 

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni 25 septembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 73/2017) 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 249/2017) - lege organică 

3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la 
Londra, la 7 iulie 1995 (PL-x 251/2017) - lege ordinară 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenţiei privind 
Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă 
Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 (PL-x 271/2017) - lege ordinară 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 (PL-x 
269/2017) - lege ordinară. 

 
Au fost adoptate, tot pe articole, un număr de 6 propuneri legislative care au avut rapoarte de respingere din 

partea comisiilor de specialitate, după cum urmează: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice (Pl-x 398/2016) - lege ordinară  

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale (Pl-x 362/2016) -lege organică 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei şi a gazelor naturale nr.123/2012 
(PL-x 52/2017) - lege ordinară 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică 
(PL-x 84/2017) - lege ordinară 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr.325/2006 (PL-x 79/2017) - lege ordinară  

6. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Manageriale 
din România (Pl-x 471/2016) - lege ordinară 

Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ 

(Pl-x 290/2016) - lege ordinară, a fost retrimisă Comisiei pentru învăţământ, respectiv Comisiei pentru 
administraţie publică, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.  
 
 

*** 
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Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 26 septembrie 2017 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 26 septembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor  

nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 
73/2017) – 266 voturi pentru, 3 abţineri; 
 

2. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de anchetă a Camerei Deputaţilor  
privind situaţia creată de pensionarea şi reangajarea aceloraşi persoane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (PH 
CD 74/2017) – 105 voturi pentru, 147 împotrivă, 11 abţineri. Proiectul a fost respins, dar preşedintele Camerei 
Deputaţilor a precizat că va cere ministrului de Interne, doamna Carmen Dan, să ofere lămuriri în cadrul Orei 
Guvernului; 
 

3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de  
pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 
adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 (PL-x 251/2017) - lege ordinară – 277 voturi pentru, 1 împotrivă; 
 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al  
Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenţiei privind 
Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 (PL-x 271/2017) - lege ordinară – 
276 voturi pentru, 1 împotrivă; 
 

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de  
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 
2016 (PL-x 269/2017) - lege ordinară – 258 voturi pentru, 3 împotrivă, 18 abţineri; 
 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2017 privind  
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 249/2017) - lege 
organică – 181 voturi pentru, 91 împotrivă, 3 abţineri. 
 

Au fost adoptate, tot prin vot final, alte 15 propuneri legislative (14 ordinare, 1 organică), pentru care au fost 
întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României 
nr.446/23.06.2015 (Pl-x 359/2016), lege organică, a fost retrimisă comisiei sesizate în fond, în vederea redactării unui 
raport suplimentar. 

Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a anunţat, marţi, în plenul Camerei, depunerea unei moţiuni simple, 
initiată de PNL si USR, intitulată “Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD. Deziluzie, 
demagogie şi descurajare”. 

 
 

*** 
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Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și a Senatului de miercuri,  27 septembrie 2017 
 

Parlamentul României a respins (203 voturi împotrivă, 74 pentru), miercuri, 27 septembrie, raportul de 
activitate şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2016.  Ca atare, Consiliul de 
administraţie al SRTv a fost demis de drept. In funcţia de director general interimar a fost nominalizată doamna 
Doina Gradea (majoritate de voturi), pentru un mandat de şase luni. Un număr de 24 de parlamentari ai USR au votat 
împotrivă. 

Cele două Camere ale Parlamentului au desemnat, prin vot secret cu bile (310 voturi pentru, 11 
împotrivă) membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. In funcţia de preşedinte al 
Consiliului a fost ales, prin aceeaşi procedură de vot (233 voturi pentru, 24 împotrivă), domnul Georgică Severin, la 
propunerea Grupurilor parlamentare ale PSD. 

Prin vot secret cu buletine de vot, parlamentarii au validat-o în funcţia de membru supleant al Consiliului 
Naţional al Audiovizualului pe doamna Cristina Narcisa Manciu (253 voturi pentru, 2 împotrivă), la propunerea 
Preşedintelui României. 

 
Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, în aceeaşi zi, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie (153 voturi 
pentru, 51 împotrivă). 

2. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (161 voturi pentru, 51 
împotrivă). 

3. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei (167 voturi pentru, 62 
împotrivă). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 şi articolului 49 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x 283/2017, L366/2017) - lege organică (241 voturi 
pentru). Parlamentul a stabilit, prin acest demers legislativ, ca indemnizația pentru limita de vârsta a parlamentarilor 
să nu depăşească nivelul indemnizaţiei unui parlamentar în exerciţiul mandatului, iar indexările să se facă numai cu 
rata inflaţiei. 

 
Alte trei proiecte de Hotărâre au fost adoptate cu majoritate de voturi, după cum urmează: 
1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.10/2017 privind 

aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei Permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind 
constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. 

3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare. 

Parlamentul României a luat act de informarea din partea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner 
Iohannis, cu privire la aprobarea participării suplimentare la Operaţia SEA GUARDIAN, în semestrul al II-lea al 
anului 2017. 
  
 

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

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
 (Situaţia cuprinde datele la 29 septembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1096 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2016 793 

– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 

- înregistrate în luna august 2017 1
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 55
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 442
497 

– votate  495 
             din care: - înaintate la Senat      36 

                            - în procedura de promulgare 8 

                            - promulgate** 180 

                            - respinse definitiv 266 

                            - în reexaminare la Senat 5 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 603 

a) pe ordinea de zi 135 

b) la comisii  447 
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 

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

5 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  6 

 
     Cele 495 iniţiative legislative votate privesc: 

                         149 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    94  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        41  proiecte de legi  
                        346 propuneri legislative 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 197 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 
178 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 2 din iniţiativele legislative 
adoptate în  sesiunea septembrie – decembrie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  

ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 

 
 (Situaţia cuprinde datele la 29 septembrie 2017) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 664 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 55 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 45 

59 

– votate  57 

             din care: - înaintate la Senat      12 

                            - în procedura de promulgare 4 

                            - promulgate* 2 

                            - respinse definitiv 39 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 603 

a) pe ordinea de zi 135 

b) la comisii  447 

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

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

5 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 28 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  6 

 
 

   Cele 57 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                       12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
     7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                5 proiecte de legi 
                       45 propuneri legislative 
 
               * În anul 2017 au fost promulgate 197 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Şedinţele din zilele de luni, 25 şi marţi, 26 septembrie 2017 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

140 

        din care: - în dezbatere 
 

140 

  

Dezbătute 

din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională             15      

19 

   - votate 19 
                           - la Senat 
 

4 

                           - la promulgare 
 

0 

                           - respinse definitive 
 

15 

  
Retrimise la comisii 
 

2 

 
 
       ▪ Cele 19 iniţiative legislative votate privesc: 
                      4 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                       din care: 
                                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                               3  proiecte de legi  
                  15 propuneri legislative 
rivesc: 
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E. Situația legilor şi hotărârilor adoptate în şedinţa comună  
a Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 27 septembrie 2017 

 
 
 
 

  
I. Legi: 
 

1. Pl-x 283/2017 - Lege pentru modificarea art.38, 41 şi 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 
 
 

 II. Hotărâri ale Parlamentului: 
 

1. Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară al Societăţii 
Române de Televiziune pe anul 2016 
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F. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna 25 – 29 septembrie 2017) 
 
 

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

1. PL-x 249/2017 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  
 

2. PL-x 251/2017 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind 
standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru 
personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995  
 

3. PL-x 271/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al 
Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art.56 al 
Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016  
 

4. PL-x 269/2017 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 
aprilie 2016  
 
 

 II. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat: 
 

1. Pl-x 398/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice  
 

2. Pl-x 362/2016 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  
 

3. PL-x 52/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei şi a gazelor 
naturale nr.123/2012  
 

4. PL-x 84/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind 
eficienţa energetică  
 

5. PL-x 79/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare 
cu energie termică nr.325/2006  
 

6. Pl-x 471/2016 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Manageriale din România  
 

7. Pl-x 258/2015 - Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ 
 

8. Pl-x 292/2015 - Propunere legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din 
România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor  
 

9. Pl-x 174/2016 - Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală 
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preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat  
 

10. Pl-x 175/2016 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
sănătate  
 

11. Pl-x 444/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 
alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

12. Pl-x 736/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare  
 

13. Pl-x 350/2015 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală  
 

14. PL-x 100/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal  
 

15. PL-x 457/2016 - Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  
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G. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2017 
 

(situaţie la data de 03 octombrie 2017) 
 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 59 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor  

de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
11 
 

0 

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

 
2 
 
5 
 

0 

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

3 
0 
 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

37 38 

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

0 
 

36 
 
0 

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

0 
 

0 
1 
0 

Procedură 
comună: 

 
   
11  

Total:  38  
 

43 
  

 
5 
 

Total 
general: 

59 0 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0033  ooccttoommbbrriiee  22001177))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
268/2017 

 
L 

454/2016 
 

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

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

CD - OZ Plen 
INV  
S -  

 
 
 
 
Raport depus 
pe 25.09.2017 
(401/R) 

2 
PLx  

284/2017 
 

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

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

CD - OZ Plen 
BUG  
S -  
 

 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 27.09.2017 
(406/R) 

3 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și 
controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 

 
 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
 prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

pentru perioada de programare 2014-2020. S-au introdus 
prevederi noi care să asigure armonizarea reglementărilor 
legale naționale cu reglementările europene, în special în 
ceea ce privește măsurile pe care autoritățile naționale le 
întreprind în vederea combaterii fraudelor cu fonduri 
europene și protejării intereselor financiare ale Uniunii 
Europene, inclusiv pentru perioada de programare 2014-
2020. 

 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
15.11.2016 

4 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
06.06.2017 

CD - ECON și 
IND  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
19.06.2017 

5 
PLx 

233/2017 
 
 

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

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

S - Adoptat pe 
12.06.2017 

CD - ECON   
pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
27.06.2017 

6 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

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

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

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
10.12.2015 



 

Nr. 
crt 

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

7 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele 
măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

8 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
28.02.2017 

CD - BUG, 
ADMIN  şi 
MUN  pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
28.03.2017 

9 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
03.04.2017 

CD - BUG şi 
MED  pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
27.04.2017 



 

Nr. 
crt 

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

10 
PLx 

259/2017 
 
 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2017 

11 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

12 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 



 

Nr. 
crt 

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

13 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

Proiect de Lege privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază.  
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Transpunerea în legislația națională a prevederilor 
Directivei 2014/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul 
la conturile de plăți cu servicii de bază. 

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG şi 
IND 
 pt. raport comun 
 

 
 

 
 
TDR: 
28.06.2017 

14 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG pt. 
raport  
 

 
 

 
TDR: 
05.09.2017 

15 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
18.09.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 

 
TDR: 
10.10.2017 

16 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

TDR: 
12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

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

17 

PLx 
110/2017 

 
L 

574/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012.  
 (poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012. Intervențiile legislative vizează 
încetarea aplicabilităţii art.124 alin.(1), lit.e), începând cu 
data de 01.04.2017, reglementarea prin lege a obligaţiei 
furnizorilor de a achiziţiona gazele naturale pe care le 
furnizează clienţilor casnici, în condiţii de eficienţă 
economică, pe baza unor proceduri care să asigure 
caracterul transparent al procesului de achiziţie al gazelor 
naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi 
nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura 
de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi, 
precum şi reglementarea obligaţiei producătorilor, pentru 
perioada 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2017 şi în 
măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, de a 
încheia contracte pe pieţele centralizate din România, 
transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu 
reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei 
cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, care 
nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de un procent, 
stabilit prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze 
naturale pentru care se încheie contracte de vânzare-
cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător. 

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  IND  
pt. raport  
 

TDR: 
02.03.2017 

18 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

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

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

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

TDR: 
30.05.2017 

19 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

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

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

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

TDR: 
28.06.2017 



 

Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje. (poz. I-b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

TDR: 
10.11.2016 

21 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor. (poz. I-b-9) 
- Reexaminare la Senat ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 593/2016 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism 
intermediar în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona funcţiile de 
selecţie, evaluare, monitorizarea implementării şi verificarea 
tehnică şi financiară a proiectelor din domeniul 
transporturilor, finanţate din fondurile nerambursabile ale 
Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020. 

S  - Adoptat pe 
23.05.2017 
CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
15.06.2017 
 

22 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

23 

PLx 
270/2017 

 
L 

333/2012 
 

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

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

CD - TRSP și 
JUR 
 pt. raport comun 
S  -  
 
 

TDR: 
19.09.2017 
 

24 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

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

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

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

 
TDR: 
27.09.2017 
 

25 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 



 

Nr. 
crt 

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

26 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

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

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

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

27 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

28 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

29 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

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

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

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

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 



 

Nr. 
crt 

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

30 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice.  
(poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

31 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu. (poz. I-b-22) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 

32 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
20.02.2017 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
16.03.2017 



 

Nr. 
crt 

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

33 
PLx 

231/2017 
 
 

Proiect de Lege pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 
2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 
4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe 
lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, 
referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi 
nivelului de ozon troposferic, adoptat la 
Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru 
acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a 
treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, 
la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la 
Protocolul Convenţiei asupra poluării 
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, 
încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, 
referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 
24 iunie 1998. (poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Extinderea obiectivelor de reducere a emisiilor până în anul 
2020, prin stabilirea pentru fiecare Parte/Stat Membru de 
angajamente de reducere a emisiilor (exprimate ca % de 
reducere a emisiilor până la anul 2020, faţă de nivelul 
emisiilor aferent anului de referinţă , respectiv anul 2005) 
pentru dioxidul de sulf (SO2), oxid de azot (NOx), compuşi 
organici volatili (COV), amoniac (NH3) şi ca element de 
noutate angajamente de incluse în Anexa II la protocol. Se 
pune accentul pe efectele particulelor în suspensie asupra 
sănătăţii deoarece acestea sunt cele mai dăunătoare şi pot fi 
exprimate în valoare monetară pentru a fi comparate cu 
uşurinţă cu costurile. 

CD -  Retrimis pe 
18.09.2017 la 
MED 
 pt. raport 
suplimentar 
S  -  
 
 

TDR: 
27.09.2017 
 

34 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
12.02.2015 

CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
05.03.2015 



 

Nr. 
crt 

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

35 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
17.10.2016 

CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 

36 
PLx 

285/2017 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Serbia în domeniul 
securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016(poz. I-b-45) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 
 

Ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în 
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 
octombrie 2016, Acordul se va aplica legislaţiei din România 
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
muncă, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, prevenirea 
îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pentru 
pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, 
prestaţiile în natură, în caz de boală şi maternitate, 
prestaţiile în natură şi în bani, în caz de accidente de muncă 
şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de stat pentru 
copii.

CD - MUN 
 pt. raport  
S - 

TDR: 
03.10.2017 

37 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

S - Adoptat pe 
25.05.2011 

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

TDR: 
10.04.2012 

38 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 



 

Nr. 
crt 

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

39 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

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

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

CD -  ÎNV 
 pt. raport  
S -  
 
 

TDR: 
19.09.2017 

40 
Plx 

181/2017 
 

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

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

CD - ÎNV 
 pt. raport  
S -  
 

TDR: 
20.06.2017 

41 

PLx 
274/2017 

 
L 

584/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
04.07.2017 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
27.09.2017 

42 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 



 

Nr. 
crt 

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

43 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - POL EXT 
și CROMANII 
 pt. raport comun

 
 
TDR: 
20.09.2017 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 L 
22/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Agentului 
Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de 
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb. (poz. I-a-38) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental 
pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi 
pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, având în vedere atribuțiile ministrului 
delegat pentru afaceri europene, astfel cum acestea sunt 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
1/2017. 

S - Adoptat pe 
26.09.2017 
CD - 

 

2 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

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

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

S -  AGRI 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
21.06.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

3 L 
148/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -   
 

 

4 L 
158/2017 

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

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  BUG și JUR 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 
21.06.2017 

5 L 
159/2017 

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

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

6 L 
161/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe. (poz. I-a-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  JUR și CULT 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 



 

Nr. 
crt 

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

7 L 
162/2017 

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

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

S -  CAE și SĂN 
pt. raport suplimentar 
CD -   
 

TDR: 
18.10.2017 

8 L 
176/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 
CD -   

 

9 L 
177/2017 

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

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

S -  ADMIN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
19.09.2017 
 

10 L 
179/2017 

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

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

S -  EC și Dezvoltare și 
strategie economică 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 

11 L 
180/2017 

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

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

S -  POL EXT și 
CROMANII 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
19.09.2017 
03.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

12 L 
181/2017 

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

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

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

TDR: 
10.10.2017 
 

13 L 
182/2017 

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

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

S -  EC , Dezvoltare și 
strategie economică și 
MED 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 

14 L 
193/2017 

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

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

S -  ADMIN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
19.09.2017 
 

15 L 
204/2017 

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

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

S -  MUN 
pt. raport suplimentar 
CD -   
 

 



 

Nr. 
crt 

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

16 L 
207/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2017 pentru 
modificarea și completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de șef al 
statului român. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de șef al statului român, în sensul prevederii ca 
foștii șefi de stat să beneficieze și de folosința gratuită a 
unui spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe lângă 
reședința de protocol. 

S -  Adoptată pe 
19.09.2017 
CD -   

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

17 L 
212/2017 

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

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

S -  ADMIN și TRSP 
CD -   
 

Comisiile 
sesizate în fond 
au depus 
raportul - 
favorabil 

18 L 
214/2017 

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

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

S -  CROMANII 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

19 L 
215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii 
de tele-muncă. (poz. I-a-8) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activităţii de tele-muncă pentru categoria 
de locuri de muncă în care se utilizează tehnologia 
informațiiei și comunicațiilor, urmărindu-se 
flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă în raport 
cu evoluția dinamică a pieței muncii, stabilindu-se 
avantaje atât pentru salariat, cât și pentru angajator. 

S -  MUN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 

20 L 
216/2017 

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

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

S -  SĂN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

21 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-a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  JUR 
pt. raport suplimentar 
CD -   
 

 

22 L 
218/2017 

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

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

S -  APĂR 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
27.09.2017 

23 L 
221/2017 

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

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

S -  ADMIN  
pt. raport  
CD -   

TDR: 
26.09.2017 



 

Nr. 
crt 

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

24 L 
224/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 
CD -   

 

25 L 
226/2017 

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

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

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

TDR: 
26.09.2017 
 

26 L 
232/2017 

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

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

S -  ADMIN și TRSP 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 

27 L 
250/2017 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.44/2017 pentru 
modificarea anexei nr.1 la Ordonanța 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe 
rețeaua de drumuri naționale din România. 
(poz. I-a-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordonanța 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 
naționale din România, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 424/2002 cu modificările și 
completările ulterioare. 

S -  TRSP 
CD -   
 

Comisia sesizată 
în fond a depus 
raportul - 
favorabil 



 

Nr. 
crt 

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

28 L 
253/2017 

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

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

S -  EC și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 

29 L 
254/2017 

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

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

S -  EC și MED 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 



 

Nr. 
crt 

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

30 L 
255/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele 
măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de 
interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru 
completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea și utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile și a cofinanțării publice 
naționale, pentru obiectivul „Cooperare 
Teritorială Europeană”, precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea unor măsuri în vederea accelerării 
implementării proiectelor de infrastructură de transport 
de interes național, pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

S -  BUG 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
26.09.2017 

31 L 
257/2017 

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

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

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

32 L 
258/2017 

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

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  ECON 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

33 L 
324/2017 

Propunere legislativă pentru completarea 
anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003. 
(poz. I-a-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -  AGRI 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
10.10.2017 

34 L 
326/2017 

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

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

S -  AGRI și MUN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
10.10.2017 

35 L 
356/2017 

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

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

S -  TRSP 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

36 L 
357/2017 

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

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

S -  JUR 
CD -   
 

Comisia sesizată 
în fond a depus 
raportul - 
favorabil 



 

Nr. 
crt 

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

37 L 
359/2017 

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

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

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   
 

 
TDR: 
18.10.2017 

38 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  ÎNV și MUN 

 

 
 
TDR: 
18.10.2017 

39 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate, semnat la 
Bucureşti, la 8 februarie 2017. (poz. I-b-44) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

CD -  Adoptată pe 
19.09.2017 
S -  APĂR 

 

 
 
TDR: 
24.10.2017 

40 L 
630/2017 

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

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

S -  JUR și SĂN 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 



 

Nr. 
crt 

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

41 

PLx 
269/2017 

 
B 

458/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
26.09.2017 
S -   
 

Înregistrat la 
Senat pentru 
dezbatere 

42 

PLx 
229/2017 

 
L 

262/2017 

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

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

CD -  Adoptată pe 
27.06.2017 
S -  Adoptată pe 
25.09.2017 
 

La SG din data 
de 25.09.2017 

43 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

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

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

S -  Adoptată pe 
28.09.2015 
CD -  Adoptată pe 
05.09.2017 
 

La promulgare 
din data de 
14.09.2017 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG
S 
 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 



 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

9 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 
general de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-9) 
- 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 
 

10 
PLx  

191/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

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

11 PLx  
192/2017 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
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H. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
 

( la data de  29 septembrie 2017 ) 
 
 

I.  În perioada   25  –  29 septembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus 8 avize. 
Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

10   
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:                     

3 
0  

13 
2  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 432 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 70 pentru raport 

suplimentar.   
                                                                                                                                                                                           

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
       Comisiile parlamentare au întocmit  534  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 412 

 rapoarte suplimentare 83 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 39 

TOTAL     534 

 
 

                                                                                                                                                                                           

 
 
 



                  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 septembrie 2017 
 

I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.233/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe 
nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic 
European 2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
26.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(412/R din 28.09.2017) 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.42/2017 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru 
muncă și juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
05.09.2017 

Raport de respingere 
(402/R din 26.09.2017) 

2 

 
PLx.171/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile – raport 
comun cu comisia pentru mediu

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.09.2017 

Raport de adoptare 
(405/R din 26.09.2017) 

3 

 
 
PLx.284/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 
18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările 
multilaterale în ruble tranferabile şi organizarea Băncii Internaţionale 
de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, 
încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 

Guvern 26.09.2017 
Raport de adoptare 

(407/R din 27.09.2017) 

 
 
 
 
 



 
 

III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.339/2009 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.09.2017 

Raport de respingere 
(79/RS2 din 
27.09.2017) 

2 

 
Plx.206/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.09.2017 

Raport de respingere 
(79/RS1 din 
27.09.2017) 

3 

 
Plx.373/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.09.2017 
Raport de respingere 

(409/R din 27.09.2017) 

4 

 
Plx.551/2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

5 parlam. 
adoptat de 

Senat 
26.09.2017 

Raport de respingere 
(410/R din 27.09.2017) 

5 

 
Plx.628/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

14 parlam. 
respinsă 
de Senat 

26.09.2017 
Raport de respingere 

(79/RS3 din 
27.09.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.261/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea 
nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de 
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din 
adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 
public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora 

14 parlam. 
adoptat de 

Senat 
21.09.2017 

Raport de respingere 
(411/R din 27.09.2017) 

 
 
 
 



 
 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.139/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 
managementului ariilor natural protejate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(404/R din 26.09.2017) 

2 

 
PLx.171/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile – raport 
comun cu comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
05.09.2017 

Raport de adoptare 
(405/R din 26.09.2017) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.42/2017 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru 
buget și juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
06.07.2017 

Raport de respingere 
(402/R din 26.09.2017) 

2 

 
PLx.60/2015 
 
Plx.147/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

14.09.2017 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(403/R din 26.09.2017) 

3 

 
PLx.68/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia 
juridică 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
23.05.2017 

Raport de respingere 
(408/R din 27.09.2017) 

 
 
 
 
 



 
 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.268/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi 
exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al 
ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 

Guvern 19.09.2017 
Raport de adoptare 

(401/R din 25.09.2017) 

2 

 
PLx.242/2017 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 
pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(406/R din 27.09.2017) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 

AVIZUL COMUN al Comisiei pentru cultură și media a Senatului și 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaților cu privire la desemnarea candidatului pentru 
ocuparea funcției de director general interimar al Societății Române de 
Televiziune 

 27.09.2017 
Raport de adoptare 

(36/RC din 27.09.2017) 

2 

 AVIZUL COMUN al Comisiei pentru cultură și media a Senatului și 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaților cu privire la desemnarea candidatului pentru 
funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății 
Române de Radiodifuziune 

 27.09.2017 
Raport de adoptare 

(37/RC din 27.09.2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.359/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 

republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 

8 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.09.2017 

Raport cu adoptare cu 
amendamente 
(208/RS1 din 
26.09.2017) 

2 

 
 
PLx.42/2017 

Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisiile pentru 
buget și muncă 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.09.2017 

Raport de respingere 
(402/R din 26.09.2017) 

3 

 
PLx.68/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.09.2017 

Raport de respingere 
(408/R din 27.09.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Toamna se numără bobocii 

 
 Nu ştiu cine a spus că la fotbal, politică şi agricultură ne pricepem cu toţii. Cu siguranţă nu a avut dreptate! 
Nu mă pricep la fotbal, aşa cum nu o să mă auziţi prea des vorbind despre agricultură. E un subiect mult prea amplu 
pentru a reuşi să-mi dau seama care dintre zecile de cifre lansate în spaţiul public de către actualul ministru de resort 
sunt adevărate, sau care sunt false. E atât de complicat că, vorba dansului, “îţi patinează mintea”. 
 De un lucru sunt absolut sigură: există multe zone din ţară, în care roadele toamnei îşi aşteaptă culegătorii. 
Iar aceştia nu se prea arată pentru că actualii guvernanţi au cultivat un obicei îndrăgit: acordarea cu mult prea multă 
uşurinţă a ajutoarelor sociale. Există pături sociale defavorizate care merită cu prisosinţă aceste ajutoare, şi există o 
mare masă de manevră electorală, oameni ce primesc aceşti bani pentru doar pentru a le putea cere votul, o dată la 
patru ani. 
 La capitolul acordării ajutoarelor sociale, România deţine un record European, în condiţiile în care plătim 
anual în jur de 10 miliarde de euro, sumă despre care nimeni, niciodată, nu este dispus să discute cu seriozitate. 
Acesta este motivul pentru care există producători agricoli ce se plâng de inexistenţa forţei de muncă în mediul rural, 
acesta este motivul pentru care auzim argumente de genul “pentru 80 lei pe zi, prefer să stau acasă”. Reuşim să 
încurajăm nemunca, să motivăm lenea, să bulversam piaţă muncii în sectorul agricol. 
 Există cazuri în ţară în care primarii unor localităţi au luat că măsură prioritară verificarea listelor asistaţilor 
social şi stabilirea unui grafic privind orele de muncă în folosul comunităţii, pe care aceştia trebuiau să le efectueze. 
Au fost cazuri de “asistaţi” care şi-au pierdut ajutorul social pentru că au refuzat să muncească. Aceşti primari ar 
trebui felicitaţi dar mă tem că unii au avut de suferit pe linie de partid. Şi cred că ştim cu toţii la care partid ne 
referim. 
 Discutăm în ultimul timp despre renaşterea şi dezvoltarea satului românesc, uitând că nu prea există măsuri 
care să motiveze oamenii din mediul rural să lucreze pentru acest deziderat. Cât timp vom da bani unor aşa-zişi 
asistaţi pentru a le cumpăra în avans votul politic, nu trebuie să ne aşteptăm la performanţe în domeniul agriculturii. 
Cât timp vom beneficia de un ministru al agriculturii care se vrea a fi filozof la coada vacii, vorbind despre “ 
străfundul analizei pentru fiecare şi în orice loc”, nu te poţi aştepta la dezvoltarea satului românesc, ci la declaraţii 
caraghioase legate de condiţia oilor. 
 Ne bucurăm că toamna a sosit încărcată cu roade bogate, dar constatăm cu tristeţe că nu are cine să le 
culeagă. Iar actualii guvernanţi, care cunosc foarte bine acest aspect, adoptă politica struţului încurajând – cu 
ajutoarele sociale – nemunca. Toamna se numără bobocii, dar lenea e cucoană mare! 

 
Deputat 

Antoneta Ioniţă 
*** 

 
Iașul în pericol! Din 967 de şarpante şi 112 mansarde amenajate pe blocurile din Iaşi, doar 150 au 

autorizaţie de construire 
 

”Raportul Primăriei Municipiului Iaşi care a relevat faptul că, din 967 de şarpante şi 112 mansarde 
amenajate pe blocurile din Iaşi, doar 150 au autorizaţie de construire arată că în oraşul nostru situaţia este 
alarmantă. Am ajuns aici din cauza indolenţei Primăriei care nu şi-a făcut treaba, prin Serviciul Control Urbanism al 
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Poliţiei Locale, şi a permis funcţionarea acestor construcţii ilegale mai mult de 2 ani. Astfel, s-a activat termenul 
de prescriere a contravenţiilor şi posibilităţii de demolare, prevăzut în legea 50 (legea privind autorizarea executării 
lucrarilor de construcţii). Voi propune o modificare la legea 50 pentru imprescriptibilitatea construcţiilor ilegale. 

Această propunere sper să fie adoptată în regim de urgenţă. Astfel, Pirmăria va avea cadrul legal pentru a 
putea acţiona în vedere conformării şi trecerii în legalitate a acestor acareturi (mansarde şi şarpante)”. 

Totodată, am propus Primăriei Municipiului Iaşi să iniţieze un proiect de finanţare a asociaţiilor de 
proprietari pentru expertizarea tehnică a mansardelor şi şarpantelor care, în acest moment, nu au autorizaţie de 
construire.  

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, mă refer la HG nr. 1.588/2007, art. 57 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari permit administraţiei publice locale să sprijine 
activitatea asociaţiilor de proprietari în realizarea scopurilor ce revin în administrarea imobilelor, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. Există cadrul legal, mai trebuie doar voinţă şi interes din partea Municipalităţii. Din 
calculele făcute de specialişti, pentru cele aproximativ 900 de mansarde şi şarpante care trebuie autorizate, costurile 
de expertizare tehnică sunt de aproximativ 900.000 lei. Este o sumă importantă de la bugetul local, însă rezolvă o 
problemă mult mai importantă decât bâlciurile şi chiolhanurile pe bani publici plătite mult mai scump de către 
Municipalitate. 

Este dramatic ca, asa cum a aratat-o si furtuna violenta din vestul Romaniei de duminica seara, autoritatile 
par sa reactioneze doar dupa ce mor oameni. Nu îmi doresc ca acest lucru să se întâmple şi la Iaşi. În cazul, Doamne-
fereşte, a unei furtuni precum cea din vestul ţării, pagubele şi pierderile de vieţi omeneşti pot fi mai mari în Iaşi. 
Trebuie să luăm măsuri pentru a preîntâmpina astfel de tragedii!” 

 
Deputat 

Marius Bodea 
*** 

 
Oamenii din Copșa Mică nu trebuie să fie sacrificați! 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Vin astăzi în fața dumneavoastră să vă rog să fim solidari cu primarul orașului Copșa Mică, Daniel Tudor 

Mihalache- Dudu, cum îl numesc prietenii și cetățenii orașului Copșa Mică – pentru a rezolva o situație cu adevărat 
specială, extrem de critică, și anume apa potabilă. 

Pentru a atrage atenția asupra gravității problemei, primarul orașului a pornit într-un marș pe jos de la Copșa 
Mică pe data de 18 septembrie , pentru a ajunge în București, aici la Parlament și la Guvernul României, pe 2 
octombrie. 

Inedit și fără precedent! 
Mult curaj, multă determinare, în gestul domniei sale pentru a atrage atenția asupra acestei probleme grave pe 

care pe căile normale administrative nu a putut-o rezolva! 
Ca să închidă negocierile cu Comisia Europeană pentru acordul de aderare, Guvernul României, prin 

Ministerul Mediului se angaja în anul 2006 să rezolve problemele celor două puncte fierbinți pe harta României, 
Copșa Mică și Zlatna, aprobând prin Ordonanță de Urgență, devenită Lege, convenția de finanțare a proiectului de 
apă-canal. Din păcate, ulterior, Guvernul României a stopat finanțarea acestui proiect, în plin program de execuție, 
creând astfel un blocaj care nici până în ziua de astăzi, după toate eforturile administrative depuse de către primăria 
Copșa Mică nu a fost rezolvat. 

Acestea au generat procese pierdute în instanță în fața constructorilor, având consecințe grave financiare 
pentru administrarea orașului, dar și mai grave pentru locuitori care sunt văduviți de apă de calitate, cum ar fi normal 
să beneficieze astăzi, la 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. 

Astăzi, alimentarea orașului se face cu apă brută, trecută printr-o stație de tratare veche și necorespunzătoare, 
moștenită de administrația locală de la defuncta societate metalurgică din oraș, fiind folosită în principal pentru uz 
menajer. 

Orașul nu are nici stație de epurare și ca absurdul să fie culminant, îngrijorarea primarului este că orașul 
Copșa Mică va ajunge să aibă cea mai scumpă apă din România, întrucât administratorul barajului de la care se 
alimentează Copșa Mică, ABA Mureș, dorește să impună suplimentar un tarif de 5 ori mai mare pentru prețul apei 
brute. 
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Domnule Președinte Dragnea , Domnule Premier Tudose, este datoria dvs. de a interveni și a rezolva alocarea 
sumelor necesare investiției de mediu orașului Copșa Mică! 

Fiți și dvs solidari cu primarul Mihalache și cu cetățenii orașului Copșa Mică și demonstrați în România de 
astăzi, că angajamentele asumate de către Guvernele anterioare pot fi respectate. Locuitorii orașului Copșa Mică nu 
trebuie să fie sacrificați! 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
 

România impostorilor nu este România noastră 

 În intervenţia mea de astăzi vreau să le atrag atenţia colegilor din alianţa PSD-ALDE asupra derapajelor 
grave pe care le girează direct sau tacit şi mai ales asupra urmărilor pe termen mediu pe care această coplicitate le 
generează. Asemenea unei redute sub asediul inamicilor, România încă rezistă în faţa atacurile nemiloase ale unei 
camarile bine închegate în jurul lui Liviu Dragnea. Unicul obiectiv al acestui asediu orchestrat este implozia statului 
de drept şi acapararea justiţiei şi a instituţiilor anticorupţie. Dacă la început de mandat acţionau relativ precaut, iată că 
„noaptea ca hoţii” a devenit istorie, pentru că la 9 luni de la începutul guvernării au ajuns să acţioneze ziua în amiaza 
mare ca tâlharii. 
 Am privit sideraţii cu toţii cum doi miniştri din actualul Guvern au fost încadraţi ca inculpaţi, fiind suspecţi 
în maşinaţiunile generate de către baronul Liviu Dragnea. In orice ţară civilizată, însăşi calitatea de suspect ar fi fost 
suficientă pentru o demisie de onoare şi evident punerea la dispoziţia organelor de anchetă. Rangul de înalt demnitar 
al statului român presupune şi câteva responsabilităţi de ordin moral, nu doar salariul generos, secretară şi fel de fel 
de privilegii, dar din păcate, ceea ce părea un act banal într-o ţară europeană, s-a transformat într-un procedeu numit 
„grămadă” în jocul de rugby. La semnalul unor lideri obscuri, compromişi moral şi penal, toată suflarea social-
democrată a făcut scut pentru protejarea lui Liviu Dragnea, renunţând la aplicarea criteriilor de integritate morală 
care ar fi dus la demisia miniştrilor anchetaţi penal. 
 Dragi colegi, ne aflăm în postura de a fi guvernaţi de o gaşcă de impostori, o camarilă care exploatează 
„tirania majorităţii” în cele mai odioase moduri cu putinţă. Pentru privilegiile unui grup restrâns, pentru amnistierea 
unor penali, pentru securizarea unor sinecuri s-a produs o serie de derapaje grave şi cu efecte devastatoare din punct 
de vedere economic şi politic.  
 În plan internaţional România a ajuns în doar câteva luni de la statutul de  „pilon de stabilitate în zonă şi 
partener strategic” în poziţia de „ţară nefrecventabilă”, consecinţă a politicilor antujustiţie ce au ţinut agenda publică 
internă şi internaţională a actualei coaliţii de guvernare. Credeţi că ratarea aderării la spaţiul Schengen este 
întâmplătoare în condiţiile în care anul trecut făcusem progrese semnificative şi existau toate premisele pentru o 
aderare rapidă? Credeţi că raportul MCV de la începutul anului nu a contat în această ecuaţie, mai ales după ce o 
serie de europarlamentari români au confundat tribuna Parlamentului European cu Duma de stat din Rusia? 
 Astăzi resimţim doar o parte din efectele devastatoare ale celor 9 luni de guvernare Dragnea, căci efectele 
economice, măririle de taxe şi impozite, creşterea datoriei externe, prigoana băncilor şi a multinaţionalelor, 
plafonarea indemnizaţiilor pentru mame, sunt bombe cu efect întârziat, vor produce efecte dupa câteva luni de la 
implementare.  

Dragi colegi, acestea sunt costurile pe care voi, parlamentarii coaliţiei PSD-ALDE le veti explica alegătorilor 
din circumscripţiile voastre electorale. Veţi explica cum Moldova, o regiune cu peste 4 milioane de locuitori nu are 
autostradă, dar cei 50 de parlamentari (34 deputaţi şi 16 senatori) PSD+ALDe au ales să proteje un infractor ce a 
orchestrat, direct şi prin interpuşi, prejudicierea sistematică a statului. Cum le explicaţi cetăţenilor că ati fost de bună 
credinţă şi că le-aţi reprezentat onest interesele când aţi decis să îl protejaţi pe Liviu Dragnea şi camarila sa de 
miniştri anchetaţi penal, cei care au înlocuit actul de guvernare cu cel de prăduire a statului? 
 Domnilor parlamentari, România impostorilor nu este România noastră şi dacă sunteti de bună credinţa vă 
invit să vă distanţaţi de aceste practici; e timpul să fiţi în slujba cetăţenilor şi să aduceţi fonduri şi proiecte în 
circumscripţiile electorale şi nu în buzunarul unui „idol” efemer.  

 
Deputat 

Costel Alexe 
*** 
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Eroare, greșeală sau minciună? 
 

Calitatea învăţământului românesc depinde de foarte mulţi factori, fiind evident un sistem extrem de 
complex, dar, fără a cădea în panta populismului, trebuie să recunoaștem că motivația financiară a cadrelor didactice 
are un rol determinant. Azi nu vorbi de starea sau dotările precare pe care le au unităţile de învăţământ, nici de lipsa 
autorizațiilor de funcționare, nici de lipsa manualelor sau de încărcarea programelor școlare, nici de lipsa cursurilor 
de perfecționare, ci mă voi referi la lipsa sumelor ce ar trebui să fie cuprinse în bugetul şcolilor, pentru a asigura plata 
unor salarii decente și perfecţionarea cadrelor didactice.  

Prin noua Lege a salarizării, Guvernul a stabilit nişte valori optimiste în ceea ce priveşte salariile cadrelor 
didactice. Din păcate, unii s-au lăsat amăgiți de aceste promisiuni mincinoase de creşteri salariale, făcute mai mult cu 
scop populist, de faţadă, care pe alții, i-a lăsat reci. Iată câteva dintre ele: 

1. Cu toate că legea promite dublarea salariilor, nivelul sporurilor în învăţământ a rămas blocat la 
nivelul existent în decembrie 2016; 

2. În condițiile tăierii bugetului pe educație, nu se întrevede posibilitatea ca la  rectificarea bugetară, să 
fie alocaţi bani pentru plata hotărârilor judecătoreşti, deşi există o lege care prevede modul de 
eşalonare a acestor datorii către cadrele didactice; 

3. S-au tot trâmbițat tichetele de vacanţă, dar undeva, cu litere mărunte, era scris că asta se va întâmpla 
doar dacă unităţile de învăţământ le-au avut prevăzute în buget. Iar acestea nu şi le-au prevăzut 
pentru că  nu au existat alocate fonduri pentru aşa ceva. 

Şi lista, stimaţi colegi, ar putea continua.  
Se aude că la Ministerul Educaţiei Naţionale au fost transmise ultimatumuri din partea organizaţiilor 

sindicale, cu privire la demararea unor acţiuni de protest începând cu 2 octombrie 2017, în situaţia în care problemele 
semnalate, printre care şi aspectele enumerate anterior, nu vor fi soluţionate.  

L-aș întreba pe domnul ministru Pop, până nu demult, sindicalist de seamă în învăţământul preuniversitar, ce 
le va spune foştilor colegi, cadrelor didactice pe care le-a reprezentat sau liderilor sindicali, cu privire la problemele 
de ordin financiar semnalate? Ce a făcut până acum în calitatea de ministru al educaţiei pentru a obține o finanțare 
corectă a învățământului românesc, și a reda profesorilor din România, demnitatea și statutul pe care-l merită, acela 
de formatori ai generației viitoare? 
 Ar trebui să ne convingă, că prezența sa în fruntea acestui minister nu este o greșeală, dar s-ar putea să fie o 
eroare! 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Unde aţi pierdut debirocratizarea, domnule prim-ministru 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Una dintre cele mai spinoase probleme cu care se confruntă oricare cetăţean român, precum şi antreprenorul 

din România este legată de relaţia sa cu autoritatea statală, oricum s-ar numi aceasta: organ fiscal, agenţie care emite 
autorizaţii, direcţie, inspectorat sau autoritate publică centrală. După atâţia ani, după atâtea guverne şi după atâtea 
promisiuni auzite de cetăţeni, pare că nimeni nu mai are încredere în faptul că această relaţia s-ar putea schimba în 
bine. În loc să avem un aparat birocratic pus în slujba plătitorului de taxe, la noi, lucrurile stau exact pe invers, astfel 
încât cetăţeanul este la mâna autorităţilor statale, la fel de umilit în drepturile sale ca şi în urmă cu peste douăzeci de 
ani. Cetăţeanul român rămâne cocoşat în faţa ghişeului, ca într-o relaţie feudală. 

Au existat mici tentative de debirocratizare, eşuate parţial, care ar fi trebuit să facă viaţa cetăţeanului mai 
simplă. Era vorba despre aşa-numita dispariţie a tradiţionalei ştampile sau despre dispariţia obligaţiei cetăţeanului de 
a furniza autorităţilor cazierul sau unele adeverinţe, rămânând ca autoritatea publică să ceară ea altor autorităţi 
informaţiile de care are nevoie. Pe hârtie, această reformă pare făcută. În practică, ea nu funcţionează. Nu este 
funcţionar public care să accepte vreun document neştampilat de sus până jos, aşa cum toate autorităţile publice 
continuă să ceară documente care nu mai trebuie cerute. Rezultatul îl cunoaştem cu toţii! Cetăţenii continuă să 
îngroaşe rândurile pe la cozi interminabile, pentru a lua adeverinţe care să ateste că nu au nevoie de acele adeverinţe! 
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Mulţi evită să privească realitatea în faţă, însă lucrurile chiar aşa stau, iar cetăţeanul se simte în continuare umilit de 
autoritatea publică, care funcţionează pe banii plătiţi de el.  

Apoi, birocraţia excesivă loveşte nu numai în cetăţeanul de rând, ci şi în performanţele şi competitivitatea 
agenţilor economici din România. Pe bună dreptate se poate spune că trebuie să ai curaj, nu glumă, ca să demarezi o 
afacere la noi în ţară. Agenţii economici, înainte de a se apuca de muncă şi de a produce ceva, învaţă cum să nu fie 
striviţi de mormanele de hârtii pe care trebuie să le completeze cu pixul şi să le prezinte la nu ştiu câte autorităţi 
publice, în nu ştiu câte colţuri ale judeţului sau chiar ale ţării. Dacă reuşeşte să nu intre deja în faliment până 
completează hârtiile, atunci poate mai are o şansă să se apuce şi de afaceri. Din acest motiv, statisticile ne aruncă într-
un top ruşinos la nivel internţaional, din perspectiva libertăţii economice şi a uşurinţei cu care un om onest poate 
pune repede pe picioare o afacere. 

Stimaţi colegi. De ani buni de zile, oamenii de afaceri oneşti din România strigă din răsputeri că cel mai mare 
duşman al lor este tocmai birocraţia, nerespectarea termenelor, costurile uriaşe generate de birocraţie şi pierderile de 
oportunităţi generate de întârzieri. În campaniile electorale, partidele promit mult, dar fac nimic. Am avut marea 
curiozitate să văd ce minuni a promis PSD, pe această temă, mediului de afaceri din România. Pe oricine l-ar lua cu 
ameţeală dacă ar citi ce promisiuni uriaşe a făcut PSD în chestiunea debirocratizării, a simplificării relaţiei dintre stat 
şi contribuabil, al punerii administraţiei în serviciul cetăţeanului şi nu invers!  

Oare cine nu ar fi apreciat favorabil acţiunile Guvernului PSD, dacă acesta, prin măsurile sale, făcea viaţa 
mai uşoară cetăţeanului plătitor de taxe? Vă spun că, la unison, toată lumea ar fi avut cuvinte de apreciere. Mai mult 
şi chiar paradoxal, a simplifica viaţa românului chiar nu costă bani, ci trebuie doar voinţă.  

Din păcate, însă, constatăm cu exemple în faţă, de necontestat, că de 9 luni birocraţia face tot mai grea viaţa 
românului. Cine ar spune că lucrurile nu stau aşa, l-aş invita să vadă cu ochii lui cozile interminabile care continuă să 
se formeze la eliberarea documentelor de identitate, a permiselor de conducere sau pentru înmatriculări de vehicule, 
aproape în toată ţara. Este jenant să vezi scuza autorităţilor române, care dau din umeri şi aruncă vina pe cetăţenii 
plecaţi la muncă în străinătate, care, în scurta lor vacanţă, ar fi îndrăznit să vină acasă la părinţi şi ca să îşi reînnoiască 
documentele de identitate. Oare mai crede cineva că românilor plecaţi în străinătate le mai trece prin cap să se 
întoarcă în ţară când văd cât de dispreţuiţi sunt în ţara lor chiar de autorităţi? 

Despre agenţii economici, ce să mai spunem. Li s-a promis în campania electorală că nu vor mai plăti taxe şi 
impozite până când acestea nu vor fi toate accesibile şi plătibile prin Internet. Dacă în acest sens nu s-a mişcat nimic, 
Guvernul s-a gândit să le facă o surpriză agenţilor economici şi a inventat absurdul „split TVA”, plata defalcată a 
TVA, adică un nou proces birocratic, o nouă durere de cap pentru agenţii economici.  

Stimaţi colegi. Boala gravă a birocraţiei nu este de ieri, de azi. Nici nu am cerut Guvernului să ne scape de ea 
peste noapte, pentru că nu ar fi fost posibil. Ceea ce, însă, Guvernul PSD ar fi putut să facă ar fi fost să nu 
birocratizeze şi mai mult autorităţile publice, să nu complice viaţa oamenilor şi mai mult. Dacă vrem să scăpăm de 
această povară a societăţii, atunci fiecare guvern ar trebui să contribuie la diminuare birocraţie. Fiecare guvern să 
pună câte o cărămidă la debirocratizare. Este un proces care durează, nu costă, însă nu se poate face cu un pas înainte 
şi doi paşi înapoi. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Unii copii din România, nu au nici o şansă! 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
În numai 9 luni de când a preluat puterea, incompetenţa Guvernului girat de PSD şi ALDE este deja 

incontestabilă. Probele nepriceperii vin, practic, în fiecare zi. Sunt 9 luni în care, dacă e să contabilizăm activitatea 
guvernamentală, nu putem decât să constatăm că PSD şi ALDE s-au ocupat exclusiv de lupta cu justiţia, de prăduirea 
bugetului public şi de născocirea a tot mai multe impozite şi de majorarea celor existente. Nici în plină criză 
economică, agenţii economici nu au trebuit să facă faţă la atâtea provocări ca în 9 luni de guvernare Dragnea. Despre 
România noastră, despre cum s-a schimbat ea în acest an, nu vă chinuiţi să căutaţi vreun proiect de investiţii demarat, 
vreun Km de autostradă finalizat, vreo şcoală renovată sau vreun spital reabilitat. Nu veţi găsi vreo astfel de lucrare 
realizată de PSD şi ALDE. Veţi afla poate că autostrăzi deja construite au început să se fărâme, că şcolile stau mai 
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rău ca anul trecut, că paturile din spitale sunt  mai ruginite, iar medicii tot mai puţini. Acest lucru are o singură cauză! 
Agenda liderilor PSD şi ALDE, priorităţile lor efective, sunt cu totul altele! Nu România e prioritatea lor! 

În vreme ce Dragnea şi Tăriceanu se luptă cu DNA, România merge mai departe, dar nu mai bine, ci tot mai 
rău! Bătrânii abia dacă îşi iau tratamentele, tinerii speră tot mai puţin la o casă, iar pentru copii nu există nici un fel 
de politică publică serioasă care să le acorde tuturor şanse egale în educaţie. Ştiu, o să spuneţi că în România 
învăţământul obligatoriu este gratuit, potrivit Constituţiei! Corect, o să vă răspund şi eu! Aşa scrie la Constituţie! 
Însă, în realitate lucurile stau total diferit! Tot la Constituţie mai scrie despre egalitate de şanse şi despre egalitatea de 
drepturi în faţa legii. Ce frumos scrie în Constituţie şi ce realitate diferită avem în ţară. 

Stimaţi colegi. Cum putem vorbi despre şanse egale pentru copii, pentru elevi, când statul român are abordări 
diferite calitativ faţă de ei. Prima şi cea mai puternică diferenţă este pe axa mediului de rezidenţă. Are cineva curajul 
să compare o şcoală de la oraş cu dotările şi logistica dintr-o şcoală din mediul rural? Apoi, distanţa pe care trebuie să 
o parcurgă zilnic, dus-întors, un copil de la oraş, faţă de km pe care trebuie să-i facă un copil de la ţară. Şi, de parcă 
nu ar fi îndeajuns, câţi copii învaţă la oraş în clase cu predare simultană şi câţi învaţă în clase simultane în mediul 
rural. Vă spun cu sinceritate că, în legătură cu acest ultim aspect, şi eu am rămas mut de uimire, atunci când fostul 
ministru, Pavel Năstase, m-a informat, pe calea unei interpelări, că în anul şcolar 2016/2017, au învăţat în clase cu 
predare simultană nu mai puţin 115.596 de elevi, în nu mai puţin de 7.249 de clase! Mai mult, în anul 2017 au intrat 
în învăţământul cu predare simultană încă 21.538 elevi, iar în anul 2018 se aşteaptă încă 13.114 de elevi care vor 
intra în clasele simultane. Se naşte o singură întrebare! Putem aştepta performanţă în educaţia din mediul rural în 
aceste condiţii? Ar fi o glumă să spunem acest lucru!  

Stimaţi colegi. Să nu mă înţelegeţi greşit! Nici în mediul urban şcoala românească nu dă pe dinafară de bine! 
Şi în mediul urban şcolile au probleme severe, de la infrastructura precară, absenţa cadrelor didactice calificate, lipsa 
dotărilor, a toaletelor curate şi până la absenţa manualelor şcolare. Cu toate acestea, copiii care merg la şcoală în 
mediul rural, par a fi deja condamnaţi încă de mici la o instrucţie de calitate inferioară, cu şanse zero de a urma, mai 
târziu, cursurile unei şcoli profesionale sau ale unui liceu. Despre facultate, ce să mai vorbim!? Nici nu poate fi 
vorba. Cea mai mare parte a abandonului şcolar, a copiilor care nu pot să meargă la şcoală sunt în mediul rural. Oare 
tot DNA-ul este de vină, domnule Dragnea? Sau doar dezinteresul şi nepriceperea guvernului pe care-l conduceţi, 
mai din umbră sau mai de la lumină? Cea mai mare parte a analfabetismului o întâlnim tot în mediul rural, acolo unde 
sunt părinţi atât de săraci, încât nu au bani ca să cumpere ghetuţe pentru a-şi trimite copiii la şcoală. Tot DNA-ul este 
de vină, domnule Tăriceanu, sau faptul că pe nici unul dintre cei care guvernaţi nu vă doare de probleme reale ale 
acestor copii?  
 Este incontestabil faptul că joc teatral al liderilor PSD şi ALDE nu urmăreşte decât să ascundă incompetenţa 
lor la guvernare. Inventarea, zi de zi, a unor teme false, care n-au legătură cu adevăratele probleme ale populaţiei, are 
un singur scop – ascunderea eşecului. Din păcate, eşecul Guvernului PSD-ALDE se va răsfrânge asupra a sute de mii 
de copii, condamnaţi să înveţe în şcoli şi în condiţii improprii, în mediul rural.  

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
Management defectuos la Poşta Română?! 

 
  Domnule preşedinte de şedinţă, 
  Stimaţi colegi,   
  Managementul defectuos manifestat în ultimul an la vârful Companiei Naţionale Poşta Română l-a 
determinat, recent, pe ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să ceară demisia întregii conducerii şi să 
dispună Corpului de control din subordine verificarea modului în care s-a acţionat pentru diminuarea datoriilor 
acumulate către bugetul de stat. 
  De asemenea, ministerul de resort, care deţine şi 75% din acţiunile Poştei Române, apreciază că situaţia în 
care a ajuns compania nu este numai urmare a „grelei moşteniri”, ci şi a perpetuării aceleaşi stări de fapt, fără ca 
managementul executiv să ia vreo măsură eficientă de relansare a activităţii, ceea ce ar putea conduce nu peste mult 
timp la intrarea în incapacitate de plată şi, implicit, la insolvenţă. 
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  În acest context, intransigentul Corp de control al ministrului de resort ar trebui să se aplece şi asupra unor 
excese de (pseudo)gândire managerială manifestate sub imperiul implementării unor aşa numite măsuri de optimizare 
a reţelei de subunităţi operative. 
  Este vorba, în special, despre haosul creat, în vara acestui an, în sistemul Oficiilor Judeţene de Poştă, prin 
concedierea colectivă a agenţilor poştali încadraţi pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de opt ore şi impunerea 
abuzivă a unei contraoferte de reangajare a lor, pe aceleaşi posturi, cu acelaşi noian de atribuţiuni de serviciu, dar cu 
norma de muncă redusă la doar 6 ore şi salariul de încadrare diminuat corespunzător. 
  În plus, pentru a fi reangajaţi pe posturile ocupate anterior, agenţii poştali mai trebuiau să facă şi dovada 
deţinerii unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţii agenţiei, ale cărui costuri de întreţinere urmau să le suporte tot ei, 
din salariul de bază brut, de numai 1121 lei, corespunzător clasei 7. 
  În aceste condiţii, nu e de mirare că oferta de reangajare a agenţilor poştali pe aceleaşi posturi, cu aceleaşi 
responsabilităţi, dar cu programul de muncă şi salariul diminuate a fost refuzată în bloc de personalul concediat 
colectiv. Mai mult, după cum era de aşteptat, marea majoritate a posturilor disponibilizate nu au fost ocupate nici prin 
ofertare directă, dar nici în urma concursurilor organizate în prima parte a lunii septembrie, la care, cu puţine 
excepţii, nu s-a prezentat nimeni. 
  În aceste condiţii, prin ineficienţa măsurilor manageriale adoptate la vârful companiei, Poşta Română şi-o fi 
redus unele cheltuieli de personal, însă, cu siguranţă, îşi va reduce dramatic şi veniturile din exploatare prin 
imposibilitatea onorării unor servicii de calitate către populaţie, într-un mediu concurenţial acerb. 
  Iar de aici, până la intrarea în incapacitate de plată şi, implicit, în insolvenţă, nu mai este decât un pas, pe care 
actuala conducere a acestei companii naţionale pare decisă să-l facă. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Coaliția PSD-ALDE are o prioritate urgentă: politizarea a  
tot ce a mai rămas nepolitizat 

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  

 Comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților a votat, săptămâna trecută, o modificare a OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă propusă de către PSD, în sensul în care ne întoarcem de unde am plecat în 
urmă cu 6 ani!  Mai precis, prin amendamentul inițiat de către PSD, mai multe companii de stat vor fi exceptate de la 
obligaţia de a avea management privat. Deci de cine credeți că vor fi conduse în curând aceste companii?! Evident de 
către cei care îndeplinesc întocmai criteriile domnului Dragnea... 
 Cu alte cuvinte, modificarea ordonanţei privind ordonanţa corporativă propusă și susținută de către 
parlamentarii actualei puteri PSD-ALDE, va excepta de la obligaţia de a avea management selectat pe criterii de 
competenţă o serie de companii de stat, între care TAROM, Complexul Energetic Oltenia, Administraţia Naţională 
de Meteorologie, Compania Naţională "Romtehnica", Regia Autonomă "Monitorul Oficial" sau Şantierul Naval 
Mangalia. 
 Adică printr-un singur amendament se schimbă sensul unei legi întregi și se renunță din nou la aplicarea unor 
criterii de performanță și competență, în favoarea unor criterii și interese strict politice, prin numiri politice din siajul 
PSD-ALDE.  
 Da, este foarte adevărat faptul că managementul unor companii de stat nu a fost unul prea performant în 
ultima perioadă! Dar acest lucru nu reprezintă un motiv pentru a ne reîntoarce la politizarea acestor companii! Ce 
măsuri au luat, de exemplu, ultimele două guverne ale PSD, pentru a remedia eventualele derapaje ale conducerilor 
unor companii de stat și cu ce soluții au venit oare aceste guverne în întâmpinarea problemelor pe care le-a tot 
semnalat opinia publică în acest domeniu?! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
 Așa cum era de așteptat, niciun guvern PSD nu a venit cu propuneri serioase pentru a relansa activitatea unor 
companii de stat, deși unele dintre aceste companii au fost, de-a lungul timpului, chiar unele foarte valoroase! Ba, din 
contră, Guvernul Tudose a inventat o nouă metodă de agonisire la visteria statului, prin decapitalizarea 
întreprinderilor de stat care fac bani, așa cum sunt cele din domeniul energiei și condamnarea acestora la stagnare! 
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 Deci, dacă acest guvern nu găsește nicio soluție pertinentă atunci când vine vorba despre creșterea colectării 
veniturilor la buget, găsește în schimb, foarte rapid, o nouă "vacă de muls": companiile de stat aflate pe plus! 
 Iar ca motiv că mai sunt și unele companii pe minus, PSD-ALDE reinventează roata: le politizează pe 
aproape toate, recurgând la masacrarea legislației privind guvernanța corporativă în companiile cu capital de 
stat. 
 Acest lucru a fost implementat deja "preventiv", având în vedere faptul că mandatul unor manageri 
privați din unele companii de stat a expirat de mai multă vreme, iar respectivii manageri au fost înlocuiți 
temporar cu unii numiți politic și găsiți, bineînțeles, prin grădinile PSD sau ALDE! Este limpede că Guvernul 
Tudose nu s-a grabit până acum să înceapă procedurile de selecție a unor noi manageri cu mandat plin, 
conform legislației în vigoare cu privire la guvernanța corporativă, tocmai din acest motiv, și anume ca 
exceptarea de la obligaţia de a avea management selectat pe criterii de competenţă să fie rezolvată în 
Parlament de către domnul Dragnea&Co!  
 

Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
 

Constanța are nevoie urgentă de investiții în infrastructura din sănătate 
 
Domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
 Județul Constanța este de foarte multă vreme aflat sub conducerea locală a PSD, dar, din păcate, fără 

beneficii prea multe pentru constănțeni. Și aș vrea să mă refer azi, în primul rând, la problemele grave cu care se 
confruntă județul Constanța cu privire la precaritatea infrastructurii sistemului public de sănătate. După cum bine 
știm, Constanța dispune de un spital județean la modernizarea căruia nu se mai ajunge niciodată așa cum ar fi firesc 
pentru unul dintre cele mai mari județe ale țării! În ultimii ani s-au cheltuit foarte mulți banii pe festivaluri chicioase 
sau pe tot felul de parade vulgare, s-au făcut tot felul de alocări pentru investiții care nu reprezentau vreo urgență 
vitală, dar nu s-au alocat mai niciodată bani necesari pentru modernizarea consistentă a Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Constanța, sau, de ce nu, chiar pentru construirea unui spital nou de urgență sau a unui spital 
special pentru copii având în vedere că mare parte dintre pacienții spitalului existent sunt copiii, dar și turiști care vin 
pe litoral în sezoanele estivale. 

De exemplu, numai într-unul dintre weekend-urile acestei luni, 1035 pacienţi au ajuns la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean Constanța, iar dintre aceștia, 286 au fost și internaţi.  

Mai mult decât atât, ar mai trebui spus și faptul că sub guvernarea locală a PSD, de prea multă vreme 
Constanța a rămas printre puținele județe din țară care au un singur spital mare și care nu face niciodată față valului 
mare de pacienți, în special în perioada de vară, iar acest lucru nu se întâmplă nicidecum din cauza medicilor, ci a 
modului inadecvat în care este construit și dotat acest spital, precum și a faptului că investițiile necesare pentru 
dotarea corespunzătoare și modernizarea acestuia conform stadardelor europene nu au fost niciodate calibrate așa 
cum ar fi fost necesar! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
În acest context, îl întreb pe Premierul Tudose, dar și pe ministrul sănătății, dacă li se pare normal ca PSD să 

pună în pericol viețile a mii de pacienți, tăind mereu banii necesari investițiilor într-un act medical de calitate și 
lăsând un spital județean într-o stare mai mult decât precară din cauza subfinanțării acute?! 

Oare la rectificările bugetare nu ar fi trebuit să aibă prioritate zero sănătatea și viețile pacienților?! Dacă 
ajutoarele sociale vor rămâne singurele priorități ale PSD și ale guvernelor sale, iar tocatul banilor pe nimic 
important, dar în buzunarele potrivite, rămâne singurul criteriu de alocare a fondurilor autorităților locale ale PSD în 
județul Constanța, atunci normalitatea, investițiile serioase și cele imperios necesare și, implicit, dezvoltarea, nu mai 
au nicio șansă în această zonă! 
 

Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
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Mitul guvernărilor competente ale PSD 
 

Stimați colegi, 
Săptămâna trecută, un deputat PSD din Iaşi îşi exprima, printr-o întrebare adresată Ministrului Finanţelor 

Publice, îngrijorarea că moneda naţională continuă să se deprecieze în faţa euro. Această stare este, cu siguranţă, 
împărtăşită de foarte mulţi români. 

Odată cu instalarea executivului Tudose, coaliţia PSD-ALDE iar a reuşit să demonstreze că asistăm și de 
această dată la mitul unei guvernări pentru țară. Este clar că PSD nu poate să conducă pentru interesul românilor, ci 
doar în folosul propriu al unora dintre reprezentanții partidului. Mulţi membri PSD se află puşi în faţa unei 
încurcături totale. Dacă disciplina de partid le-ar permite-o, aceştia ar fi gata să devină critici acerbi ai guvernului. 

Nu ai nevoie de grafice complicate pentru a înţelege ceea ce bunul simţ dictează: executivul Tudose 
depășește orice record la capitolul incompetență, șmecherie și manipulare. În acest timp, membrilor PSD şi ALDE li 
se cere să acopere toate gafele şi măsurile anti-economice, sociale, culturale comise de un grup restrâns aflat 
vremelnic la vârful puterii. Din păcate, tăcerea de azi, în faţa unei aşa-zise elite, care pricepe democraţia într-o 
paradigmă sud-americană, ne va costa pe toţi cu vârf şi îndesat. 

Mai important decât orice, acest cost va fi plătit de generaţiile viitoare, care vor fi nevoite să acopere facturile 
umflate azi de o coaliție politică iresponsabilă. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 
*** 

 
Un nou atac al Guvernului PSD asupra companiilor private! 

 
 Domnule președinte, 
 Stimați colegi, 
 Pe zi ce trece Guvernul Tudose ne arată adevărata sa față. În prezent, dupămăsurile luate cu privire la split 
TVA, prin Ministerul de Finanțe, Guvernul se pregătește să dea un nou atac companiilor private.  
De această dată o vor face și mai brutal amestecându-se grosolan în politicile salariale ale privaților.  Astfel, pur și 
simplu, vor să-i oblige pe cei din mediul privat să acopere din banii lor trecerea contribuțiilor sociale și de sănătate 
exclusiv în sarcina angajatului. 
 "Se va introduce o normă tranzitorie care va stabili clar că salariul brut va include toată sarcina fiscală a 
angajatorului, astfel încât să se stabiliească un plafon care să limiteze posibilitatea unui patron de a reduce salariul 
pentru angajatorul propriu", a afirmat ministrul Mișa. 
PNL a avertizat repetat că mutarea contribuțiilor la angajat va avea două efecte:  

 1) topirea creșterilor salariale acordate cu atâta tam-tam bugetarilor. PSD dă cu o mână și ia cu cealaltă, 
mințind poporul.  
2) scăderea salariilor nete. 

 PSD a negat tot timpul aceste evidențe, până acum când declarațiile is elocvente. A mai existat o exccepție, 
mai mult o scăpare: Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a admis că, după trecerea contribuțiilor la angajat, bugetarii 
vor râmâne cu doar 4% din măririle salariale. Dar ministrul muncii nu a vorbit de cei din domeniul privat.  
 Săptămâna trecută a ieșit în scenă alt ”pion” al actualei guvernări, Ionuț Mișa, ministrul de finanțe, care a luat 
în vizor sectorul economic privat și a anuțat sec că după trecerea contribuțiilor la angajat, Guvernul va introduce "o 
măsură tranzitorie care va obliga angajatorul, chiar și cel din mediul privat, să mențină un anumit nivel al salarului 
brut”. 
 Stimați colegi, 
 Ce înseamnă anunțul domnului ministru Mișa? 
 Două lucruri: 

1. Pe de o parte, Guvernul recunoaște, practic, că salariile nete din sectorul privat vor scădea  
după măsura trecerii contribuțiilor la angajat. 

Altminteri ce rost mai are această ”măsură tranzitorie ” ?  
2. Pe de altă parte, Guvernul vrea să-i oblige pe angajatorii privați să mărească salariile nete  
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ca să acopere scăderea pe care tot Guvernul o produce. 
 Stimați colegi, 
 Prin aceste măsuri, nota de plată a aberațiilor guvernamentale cade iar pe umerii privaților, impunându-le 
firmelor private până și ce salarii să dea.  
Dacă această măsură va fi pusă în practică, va fi o măsură clar anticonstituțională, iar PNL vă acționa în consecință. 
Ca partid liberal vom fi întotdeauna de partea democrației, nu a socialismului. Nu ne putem întoarce iar la măsuri ce 
existau înainte de anul 1990. 
 Vă mulțumesc. 

Deputat   
Sighiartău Robert-Ionatan 

*** 
 
 
 
 Întrebări 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și dezvoltării rurale 
 

Raport Infocons referitor la produsele semipreparate din carne 
 

 Stimate domnule ministru,  
 Potrivit datelor deținute de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor (Infocons), 40% dintre produsele 
semipreparate din carne puse în vânzare pe piața din România sunt false. Acest procent este rezultatul unor analize 
făcute în cadrul Larex și în laboratoare din cadrul A.N.S.V.S.A., în urma cărora au reieșit diferențe de compoziție 
față de cea menționată pe etichetă. 
 Această informare a fost transmisă de către Infocons, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), Ministerului Agriculturii, Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (A.N.P.C.) și prim-ministrului României.  
 Având în vedere că aceste informații fac referire la produse care mint și înșală consumatorul, putând fi pusă 
în pericol sănătatea publică, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri veți întreprinde împotriva celor care au pus pe 
piață astfel de produse dacă aceste date sunt reale? 
  Menționez că solicit răspuns scris. 

Deputat  
Bogdan-Iulian Huţucă 

*** 
 
 
Adresată  doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 

     domnului Liviu Pop, ministrul Educației Naționale 
     domnului Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 
Corelarea curriculei școlare cu cerințele pieței forței de muncă 

 Domnilor miniștri, 
 Piața muncii din România ne arată clar că există o prăpastie uriașă între ceea ce pregătește școala din țara 
noastră și cererea de forță de muncă, de calificările solicitate de către angajatorii români, cei care ar trebui să ofere un 
loc de muncă tinerilor absolvenți. În campania electorală și în retorica de zi cu zi sunt multe promisiuni și programe 
frumoase.  
 În programul PSD prezentat cetățenilor în campania electorală – “Cum ajutăm tinerii sa 
reuşească? Şanse mai bune pentru tineri în România”, capitolul “Păstrarea în țară a tinerilor profesioniști”, pg. 
18, “Prognoză pentru piața muncii” – ați menționat realizarea unui “Program de prognoză a evoluției pieței 
muncii, de gestiune a curriculei școlare împreună cu ministerul Educației și Ministerul Muncii”. 
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 De asemenea, în același program, capitolul „Măsuri pentru mediul de afaceri, măsura – Corelarea sistemului 
de educație cu piața muncii din România”, menționați la Program de prognoză a evoluției pieței muncii trei măsuri, 
respectiv: 

1. Realizarea unei analize la nivel național asupra forței de muncă;  
2. Input-ului de la mediul de afaceri privind evoluția cererii de forță de muncă;  
3. Modificarea curriculei școlare în funcție de 1) și 2).  

Vă rog, doamnă/domnule ministru, să-mi comunicați următoarele: 
1. A fost realizată analiza la nivel național asupra forței de muncă? 
2. În caz afirmativ, vă rog să îmi puneți la dispoziție acest material. 
3. În cazul unui răspuns negativ, vă rog să îmi comunicați stadiul realizării ei, calendarul realizării și 

responsabilii cu realizarea acestei analize. 
4. Care este sinteza măsurilor care se impun a fi luate pe termen scurt, mediu și lung, în raport de inputurile 

primite de la mediul de afaceri? 
5. Care sunt modificările pe care le-ați luat în calcul pe anul 2017 pentru corelarea curriculei școlare cu piața 

forței de muncă? 
6. Care sunt modificările pe care le aveți în vedere pentru perioada 2018 – 2020 privind armonizarea curriculei 

școlare cu piața muncii? 
 Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 

 
Deputat 

Schelean-Șomfelean Valeria Diana 
*** 

 
 
Adresată domnului Rareş Ionuţ Stanciu, director general interimar 

    Compania Naţională Poşta Română 
 

Deficitul de personal la nivelul Oficiilor Judeţene de Poştă 
 
 Stimate domnule director general, 
 Conform informaţiilor pe care le deţin, în vara acestui an, în sistemul Oficiilor Judeţene de Poştă s-a creat o 
adevărată degringoladă, după concedierea colectivă a unor agenţi poştali încadraţi pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă de opt ore şi impunerea abuzivă a unei contraoferte de reangajare a lor, pe aceleaşi posturi, cu aceleaşi 
atribuţiuni de serviciu, dar cu norma de muncă redusă la doar 6 ore şi salariul de încadrare diminuat corespunzător. 
 În plus, pentru a fi reangajaţi pe posturile ocupate anterior, dar cu norma de muncă diminuată, agenţii poştali 
mai trebuiau să facă şi dovada deţinerii unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţii agenţiei, ale cărui costuri de 
întreţinere urmau să le suporte tot ei, din salariul de bază brut, de numai 1121 lei, corespunzător clasei 7. 
 În aceste condiţii, nu în puţine cazuri, oferta de reangajare a agenţilor poştali pe aceleaşi posturi, cu aceleaşi 
responsabilităţi, dar cu programul de muncă şi salariul reduse a fost refuzată în bloc de personalul concediat colectiv. 
 Mai mult, după cum era de aşteptat, marea majoritate a posturilor disponibilizate nu au fost ocupate nici în 
prezent prin ofertare directă, dar nici în urma concursurilor organizate în prima parte a lunii septembrie, la care, cu 
puţine excepţii, nu s-a prezentat nimeni. 

Din aceste considerente, vă rog să precizaţi care este în acest moment  deficitul de personal la nivelul 
Oficiilor Judeţene de Poştă şi în ce condiţii veţi putea onora serviciile specifice contractate către beneficiari?  
 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
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Adresată doamnei Mirela Călugăreanu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
 

Clarificarea unor termene impuse prin OUG 52/2017 
 
 Stimată doamnă preşedinte, 

Într-un răspuns la o întrebare formulată anterior, Ministerul Finanţelor Publice îmi comunica, la data de 
23.06.2017, că valoarea totală a timbrului de mediu colectat în baza OUG 9/2013, de la adoptarea şi până la 
abrogarea acesteia, respectiv între 15 martie 2013 şi 1 februarie 2017, a fost de 2.780.595.884 lei, alocată ca venituri 
la bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Conform OUG 52/2017, începând cu data de 7 august 2017, a intrat în vigoare o procedură de restituire 
administrativă a contravalorii timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută însă a se desfăşura abia în perioada 
1 septembrie 2018 - 31 martie 2019. 

Întrucât un număr semnificativ de cereri de restituire a contravalorii timbrului de mediu, aflate deja în 
evidenţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au la bază hotărâri judecătoreşti definitive, irevocabile şi 
executorii emise anterior datei de 1 februarie 2017, prin care se dispune şi restituirea cheltuielilor judiciare aferente 
efectuate de contribuabili, vă rog să precizaţi dacă aveţi în vedere onorarea cu celeritate a acestor solicitări, înainte de 
intrarea în vigoare a termenelor impuse prin OUG 52/2017?  

Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 
Adresată  domnului Ionuţ Mișa,  ministrul Finanţelor Publice 
 

Programul Prima casă în prevederile bugetare pentru anul 2018 
 

Domnule ministru, 
Sectorul construcţiilor are o pondere semnificativă în Produsul Intern Brut al României. În anul 2017, 

contribuţia acestui sector la formarea şi creşterea PIB a urcat la 3,7%. De asemenea, numărul lucrătorilor în domeniul 
contrucţiilor este semnificativ. În acest context, mai mulţi reprezentaţi ai Guvernului României au afirmat, recent, că, 
începând cu anul 2018, Programul Prima casă nu va mai beneficia de o susţinere financiară la fel de importantă ca în 
ultimii ani. Argumentele reprezentanţilor Guvernului sunt mai degrabă argumente care ar trebui să vină din partea 
Băncii Naţionale a României, mai ales că ele se referă la previzionate creşteri ale Robor, dar şi la îngrijorări privind 
numărul de credite imobiliare din economie. Vă reamintesc, domnule ministru, că Programul Prima casă are o 
puternică trăsătură socială, în special cu privire la sprijinul acordat tinerelor familii de a avea acces la un credit 
imobiliar şi, indirect, la o locuinţă nouă, de calitate medie. Apoi, vă mai reamintesc faptul că Programul Prima casă a 
reprezentat una dintre măsurile de relansare a economiei private din România, în plină criză economică, în perioada 
2011-2012. În condiţiile în care declaraţiile oficialilor din Guvern privind retragerea sprijinului guvernamental pentru 
Programul Prima casă a şi generat efecte negative în piaţa imobiliară (creşteri semnificative de preţuri), vă solicit, 
domnule ministru, următoarele precizări: 

- Care sunt intenţiile Guvernului României în privinţa Programului Prima casă începând cu anul 2018? Se 
va diminua efortul bugetar pentru garantarea financiară a acestui program? 

- Aţi estimat care ar putea fi efectele sociale negative ale diminuării sprijinului financiar pentru acest 
program? 

- Aţi estimat cum va influenţa diminuarea sau chiar dispariţia Programului Prima casă aportul sectorului 
construcţiilor la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut?  

- Aţi evaluat care ar putea să fie consecinţele economice pe orizontală – pentru sectoarele care furnizează 
materii prime şi materiale pentru construcţii? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 
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Adresată Domnului Alexandru-Răzvan Cuc,  ministrul Transporturilor 
 

Alunecare de teren – lotul 4, Autostrada A10, Sebeş-Turda 
 

Domnule ministru, 
Lotul nr. 4, de 16,3 kilometri, din Autostrada A10 Sebeş-Turda, cuprins între Decea şi Turda, este afectat de 

o alunecare de teren importantă, care afectează chiar aliniamentul autostrăzii şi prelungeşte, fără îndoială, termenul 
de execuţie a acestui lot. Deşi termenul de execuţie al acestui lot, dar şi al loturilor 1,2 şi 3, a expirat de peste 1 an, v-
aţi angajat că lucrările for fi finalizate în anul 2017, iar punerea în circulaţie, fără nici un fel de restricţii, va fi 
realizată până la finalul acestui an. După apariţia acestei alunecări de teren, dumneavoastră aţi reafirmat 
angajamentul punerii în circulaţie a acestui lot, până la finalul anului, fără să aduceţi prea multe precizări, atât 
tehnice, cât şi financiare. În acest context, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- având în vedere apariţia acestei alunecări de teren, vă rog să precizaţi cum va fi afectat termenul de 
execuţie, mai ales dacă luăm în calcul şi faptul că am intrat în anotimpul ploios, iar lucrările vor intra în alt 
ritm de execuţie? 
- care este cauza alunecării de teren? Nu putea fi anticipată aceasta prin proiectul tehnic al lotului de 
autostradă? 
- cine va suporta costurile suplimentare ale remedierii? Constructorul sau beneficiarul? 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
 
 
Adresată  domnului Ionuţ Mișa,  Ministrul Finanţelor Publice 
  

Precizări privind pct. 111 din O.G. nr. 30/2017 
   

Domnule ministru, 
 În data de 30 august, Guvernul României a adoptat Ordonanţa nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 708 
din 31 august 2017. La punctul 111 din ordonanţă se prevede că „nedepunerea în termen a Chestionarului pentru 
stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței 
persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.” Nu ştiu dacă dumneavostră cunoaşteţi, însă, această sancţiune 
introdusă de O.G nr.30/2017, afectează sute de mii de români plecaţi la muncă în străinătate şi care, dintr-o 
insuficientă informare venită din partea autorităţilor române, sunt sancţionabile. Este de apreciat faptul că ANAF a 
dezvoltat şi o variantă electronică de completare a chestionarului, care se poate completa şi din străinătate, însă, atâta 
vreme cât persoana fizică nu cunoaşte această obligaţie, nu va da curs completării datelor solicitate. Mai mult decât 
atât, unele informaţii din chestionar nu pot fi furnizate de contribuabili (ca de pildă convenţiile internaţionale 
ratificate de România privind evitarea dublei impuneri) deşi ANAF cunoaşte relaţiile de colaborare fiscală cu alte 
state. În condiţiile în care chestionarul a procat o profundă nemulţumire în rândul cetăţenilor români care muncesc 
onest în afara graniţelor, nu din cauza obligaţiei de a declara rezidenţa fiscală, ci din cauza modului în care ANAF 
procedează pentru stabilirea acesteia, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- din respect pentru cei aproximativ 4 milioane de români care lucrează în străinătate pentru a-şi câştiga 
existenţa prin muncă, în cea mai mare parte ca angajaţi, vă rog să precizaţi care au fost modalităţile de 
informare a cetăţenilor români privind obligaţia completării chestionarului pentru stabilirea rezidenței 
persoanei fizice la plecarea din România? 
- care este motivul pentru care, înainte de a face cunoscută foarte bine această obligaţie tuturor cetăţenilor 
români plecaţi din ţară, aţi procedat la impunerea de sancţiuni contravenţionale? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  25 - 2017  
Săptămâna 25 – 29 septembrie 2017  

 

 

61

- vă rog să precizaţi dacă intenţionaţi să propuneţi ANAF modificarea conţinutului chestionarului, astfel încât 
informaţiile care trebuie furnizate de cetăţenii români, chiar să poată fi comunicate de aceştia. 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 
Adresată domnului Liviu Marian Pop,  ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Dispreţ faţă de învăţământ –  
schimbare destinaţie sediu grădiniţă Comuna Robăneşti, Judeţul Dolj 

 
Domnule ministru, 

 Vă supun atenţiei o situaţie particulară, care necesită o rezolvare urgentă şi o implicare, chiar de la nivelul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. Mai precis, la nivelul Comunei Robăneşti, Judeţul Dolj, funcţionează o şcoală cu 
două clase, aflată într-un stadiu avansat de degradare, precum şi o grădiniţă (Robăneştii de Jos), care funcţionează de 
40 de ani în interiorul unei alte construcţii. În vreme ce şcoala funcţionează în condiţii improprii pentru actul 
educaţional, grădiniţa, prin efortul financiar şi direct, prin muncă, al părinţilor, dispune de circuit propriu, grupuri 
sanitare modernizate, dispune de sală pentru schimbarea preşcolarilor şi de sală pentru hainele copiilor. Recent, 
primarul Comunei Robăneşti, domnul Costin Ionuţ Ştefănescu, a făcut publice intenţiile domniei sale, prin care 
doreşte să schimbe, în scurt timp, destinaţia actualului sediu al grădiniţei. Astfel, grădiniţa ar urma să fie mutată în 
sediul şcolii. Mai mult decât atât, deoarece şcoala nu are decât două săli de clasă, pentru ca în interiorul acesteia să 
poată funcţiona şi grădiniţa, o clasă din învăţământul primar va trebui să funcţioneze/să înveţe după-amiaza. De 
asemenea, şcoala nu dispune de grupuri sanitare în incintă, neavând, astfel, nici autorizaţie sanitară de funcţionare. 
Pentru acest din urmă motiv, primarul comunei a găsit o soluţie ridicolă, şi anume să restrângă spaţiul cancelariei şi 
să amenajeze grupuri sanitare în interiorul acesteia. Astfel, atât şcolarii, cât şi preşcolarii, poate chiar şi cadrele 
didactice, ar urma să împartă aceleaşi grupuri sanitare, deşi normele specifice interzic expres acest lucru. 
Dacă vă puneţi întrebări asupra motivului pentru care primarul din localitate doreşte cu atâta putere să delocalizeze 
grădiniţa dintr-un spaţiu care oferă condiţii adecvate preşcolarilor (condiţii decente, realizate prin investiţiile şi 
munca părinţilor) atunci ar trebui să cunoaşteţi şi justificarea – spaţiul va fi alocat de primărie în vederea deschiderii 
unui cabinet medical în care va activa o persoană, cu care primarul se află în relaţie de rudenie/afinitate. Având în 
vedere situaţia descrisă mai sus, care reflectă, fără echivoc, dispreţul autorităţii locale faţă de actul de educaţie şi faţă 
de investiţiile realizate de comunitate, din resurse private, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Care este baza legală, în virtutea căreia autoritatea administraţiei publice (în speţă Primăria Comunei 
Robăneşti, Judeţul Dolj) poate dispune delocarea unei grădiniţe dintr-un spaţiu adecvat, într-un spaţiu total 
inadecvat actului de învăţământ? 

- Vă rog să precizaţi dacă, în ultimii zece ani, de la nivelul Ministerului Educaţiei au fost alocate sume pentru 
reabilitare/modernizare la şcoala din Comuna Robăneşti, Judeţul Dolj şi, dacă s-au alocat bani, ce lucrări s-au 
efectuat, pentru că, în realitate, acestea nu se văd? 

- Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi, prin intermediul Inspectoratului Judeţean Dolj, pentru a 
preîntâmpina transferarea grădiniţei într-un spaţiu total impropriu pentru învăţământul preşcolar? 

 Menţionez faptul că ataşez prezentei câteva fotografii (cu şcoala degradată şi cu actualul sediu al grădiniţei), 
clarificatoare pentru ceea ce urmează să se întâmple cu grădiniţa din Comuna Robăneşti, Judeţul Dolj.  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 
 

Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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Adresată domnului  Mihai Tudose,  prim-ministru 
 

Remanierea viceprim – ministrului Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului 
 
 Stimate domnule prim - ministru, 

Unul din obiectivele Programului de guvernare, asumat de Executivul pe care îl coordonaţi, face referire la 
reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii mediului.  

Problema poluării oraşului Ploieşti este una din cele mai grave şi vechi probleme care macină zi de zi sănătatea 
locuitorilor acestui oraş. Vorbim de poluare produsă de mai multe surse de pe platformele economice din oraș sau de 
la marginea acestuia. Din păcate, cheia rezolvării acestei probleme se află exclusiv în competența Ministerului 
Mediului, condus de doamna Graţiela Gavrilescu, cea care deţine şi funcţia de Viceprim - ministru.  

În ciuda numeroaselor apeluri făcute, Ministerul Mediului alege să rămână indiferent. Singurele reacţii primite 
de la doamna ministru Gavrilescu constau în câteva răspunsuri la întrebările şi interpelările adresate pe acest subiect, 
prin care sunt informată că nu există nicio sesiune de depunere a cererilor de finanţare pentru Programul privind 
reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii aerului. Mai mult, doamna ministru 
precizează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr.146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017 al Fondului de Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru mediu, nu au fost alocate fonduri categoriei de 
programe  - a) reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii mediului.  

Având în vedere că Executivul condus de Sorin Grindeanu a fost remaniat pentru nerespectarea Programului 
de guvernare, vă rog domnule Prim – ministru, să îmi comunicaţi dacă luaţi în calcul remanierea doamnei Graţiela 
Gavrilescu, Viceprim – ministru şi Ministru al Mediului? 
 Solicit răspuns scris. 
 Cu deosebită considerație, 

Deputat 
 Roberta Anastase 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale 
 

Constituirea consiliului  de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar. 
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale la art. 96 alin. (2) pct. c) cuprinde 
următoarele: ” c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai 
părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din 
unitatea de învățământ respectivă.” 

În același sens și Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 
de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 la art. 4 alin. (2) 
pct. c) prevede: ”c)în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre 
didactice; președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al 
acestuia; 3 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 3 reprezentanți ai 
părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă 
cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.”  

Din această prevedere reiese că numai directorul poate să fie membru de drept al consiliului de 
administrație. 

Ulterior prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3160/2017 s-a completat Metodologia în sensul că, 
la punctul 6. prevede completarea articolului 4 cu două noi alineate, alin. (5) și alin. (6), care cuprinde următoarele : 
”(6) În cazul unităților de învățământ preuniversitar în a căror organigramă există funcția de director adjunct, se 
recomandă ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncți, după caz, să fie membru al consiliului de 
administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitate." 

Este evident faptul că, prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3160/2017 din 1 februarie 
2017, care are caracter de normă juridică de rang inferior față de aplicarea legii, și care nu sunt conforme cu 
prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, recomandând includerea și a directorului adjunct în componența 
consiliilor de conducere, împrejurare care dă naștere la discuții la începutul fiecărui an școlar, unii directori chiar 
considerând obligatorie această dispoziție.  

Această completare a Metodologiei prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3160/2017 prin care 
recomandă prezența directorului adjunct în consiliul de conducere, este adăugare la lege,  fiind în contradicție cu 
intenția legiuitorului, care prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării 
științifice și pentru modificarea unor acte normative, a prevăzut cât se poate de clar că numai directorul este membru 
de drept al consiliului de administrație, neprevăzând nicio recomandare în privința directorului adjunct. 
Întrebare: Care este propunerea dumneavoastră pentru modificarea Ordinului nr. 3160/2017 ca să fie în consens cu 
prevederile art. 96 a Legii nr.1/2011 a educației naționale, pentru a nu mai crea incertitudini și discuții inutile la 
nivelul unităților școlare? 

Solicit răspuns în scris.   
Deputat 

Csép Éva-Andrea 
*** 
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Adresată domnului George Băeșu, președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților 

 
Solicitare stadiu Dosar 

 
La cabinetul meu parlamentar au fost în audiență mai mulți cetățeni care doreau să se informeze cu privire la 

stadiul dosarelor de restituire a proprietăților depuse de aceștia. În această situație se află și domnul Bokor Apor, care 
a depus Dosarul la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, însă, din păcate, a ajuns la concluzia că nu 
poate să afle informații asupra stadiului în care se află soluționarea cererii sale. 

Dosarul a fost înregistrat în localitatea Valea lui Mihai, județul Bihor cu numărul 6N/23.08.2016 și a fost 
trimis la ANRP București cu numărul de referat 8766/21.03.2017.  
Întrebare: Domnule președinte, având în vedere cele de mai sus, Vă rog să-mi trimiteți o notă de informare 
referitoare la Dosarul sus menționat - ce număr de înregistrare a primit la Autoritatea  Națională pentru Restituirea 
Proprietăților, București și în ce stadiu de soluționare se află acesta?  

Solicit răspuns în scris. 
Deputatul 

Szabó Ödön 
*** 

 
 
Adresată doamnei Adriana – Doina Pană, ministrul Apelor și pădurilor 
 

Problema încălzirii cu lemn de foc pe timp de iarnă 
 

Stimată doamnă ministru, 
 În România aproximativ 46,6 % din gospodării sunt încălzite cu lemne de foc. Din totalul gospodăriilor cu 
încălzire individuală 60,75% folosesc lemnul ca sursă de încălzire. În zona rurală care  din punct de vedere economic 
este  într-o situație mai defavorizată față de zona urbană, această pondere este de  90,63% . Prevederile legislației în 
domeniul silvic tratează exploatarea lemnului în mod riguros dar corect, transparentizarea activității de exploatare a 
masei lemnoase a rezultat în scăderea fenomenului tăierii ilegale a pădurilor. În vederea asigurării lemnului de foc 
necesar pentru  satisfacerea nevoilor populației în ceea ce privește încălzirea locuințelor pe timp de iarnă, s-a 
constatat că aceste norme au unele disfuncționalități. Din această cauză s-a ajuns în situația în care lemnul de foc să 
coste 550 lei/m3 . Luând în considerare că o gospodărie medie, pentru încălzirea pe timp de iarnă, are nevoie de 
aproximativ 7-10 m3 lemn de foc, rezultă o cheltuială anuală de 3850-5500 lei. Aceste sume, în special în zona rurală, 
unde veniturile se regăsesc deseori la nivelul salariului minim pe economie, practic sunt imposibil de achitat. În 
condițiile mai sus prezentate se poate ajunge în situația în care o mare parte a populației, în special în zona rurală, va 
fi afectată de fenomenul sărăciei energetice. În vederea  evitării acestei situații vă rugăm să ne prezentați măsurile 
preconizate de autoritatea  condusă de Dvs. 

De aceea vă adresez următoarea  întrebare:  
1.  Ce măsuri doriți să luați pentru evitarea fenomenului ”sărăciei energetice” în ceea ce privește 

încălzirea gospodăriilor pe timp de iarnă? 
Vă mulțumesc!  Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

 
                            Deputat                                                                       Deputat 

                                   Bende Sándor                                                         Benedek Zacharie 
 
 

*** 
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 Declarație politică 

 

Stagiul militar obligatoriu, devine o necesitate...?! 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Acum 50-55 de ani, în perioada copilăriei mele, asistând la unele discuţii ale bunicilor şi părinţilor mei, 

privitoare la condiţiile de viaţă ale satului românesc înainte şi după cel de-al doilea Război Mondial, am rămas 
marcat de atenţia pe care o acordau aceştia îndeplinirii stagiului militar, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. 

Ba mai mult, bătrânii acelor vremuri (unii dintre ei veterani ai celor două conflagraţii mondiale începute în 
1916 şi 1939), condiţionau întemeierea unei familii de răspunsul la întrebarea: “dar băiatul are armata făcută...”? 
Probabil considerau tinerii cu “armata făcută” mai copţi pentru viaţa în doi, mai responsabili pentru creşterea 
copiilor, sau mai pregătiţi să-şi asume obligaţiile unu loc de muncă pentru a-şi putea întemeia familia. 

La toate acestea se adaugă convingerea lor că tinerii care îndeplineau stagiul militar (diferit în funcţie 
de pregătirea lor) aveau conştiinţa proprie formată, că oricând trebuie  să-şi apere ţara! Tinerii cu stagiul 
militar satisfăcut dobândeau şi o pregătire militară specifică fiecărui corp de armată (infanterie, transmisiuni, artilerie, 
marina fluvială sau navală, sau aviaţie). 

După eliminarea stagiului militar obligatoriu în 2007 şi după aderarea la NATO (care impune formarea unei 
armate profesioniste naţionale). Obligaţiile României de a participa cu efective militare în teatrele de operaţiuni 
NATO au crescut de la an la an, cu ce efective militare şi cu ce dotare mai rămâne România în cazul unei 
agresiuni externe, numai factorii şi decidenţii militari o ştiu! 

Cert este însă că exerciţiile militare ale Rusiei, precum şi deplasarea masivă de tehnică militară în Crimeea, 
coroborate cu tensiunea crescândă între SUA şi Coreea de Nord, care au ajuns în faza ameninţărilor reciproce, 
precum şi măsurile preventive de mobilizare şi pregătire militară a efectivelor în Polonia, ar trebui să ne dea serios de 
gândit! Contextul militar internaţional, propunerea recentă a Germaniei de înfiinţare a unei forţe militare europene, 
precum şi invocarea tot mai frecventă a motivelor de “apărare a identităţii minorităţilor naţionale” de pe teritoriul 
unor state europene, ar trebui să determine decidenţii militari şi politici la o analiză mai atentă asupra revenirii 
la stagiul militar obligatoriu pentru tinerii cu vârsta peste 18 ani! 

Eu am convingerea că dacă ţinem cont de semnalele externe pe această temă, şi că suntem la graniţa estică a 
NATO şi UE, intrăm în zona de risc ca teritoriul României să devină teatru de operaţiuni militare, iar tinerii noştri, 
fără pregătire o militară minimă, rămân doar “carne de tun...” cum spuneau bătrânii! 

   Vă mulţumesc,    
Deputat 

Constantin Avram 
*** 

 




