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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 7 – 11 mai 2018) 

 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 7 mai 
 

 
Plenul Camerei Deputaților a dezbătut, luni, 7 mai, moțiunea simplă inițiată de 66 deputați ai PNL, intitulată 

“PSDragnea duce sănătatea în moarte clinică”. Punctul de vedere al Executivului a fost susținut de doamna Sorina Pintea, 
ministrul Sănătății. 

La dezbateri au luat cuvântul deputații: Cristina Elena Dinu și Florin Buicu (Grupul parlamentar al PSD),  Florin 
Claudiu Roman și Florin Vasile Stamatian (Grupul parlamentar al PNL), Tudor Rareș Pop și Dumitru Ungureanu (Grupul 
parlamentar al USR), Vass Levente (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Petru 
Movilă (Grupul parlamentar al PMP) și Remus Adrian Borza (deputat neafiliat). 
 

Plenul Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului 
constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative de modificare a Legii concurenţei nr.21 
din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a 
prezentat o declarație cu prilejul Zilei Egalității de Șanse între Femei și Bărbați. 
 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  9 mai 
 

 
Plenul Camerei Deputaților a adoptat  prin vot final miercuri, 9 mai, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 
797 (PHCD 24/2018) – 247 voturi pentru; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului 
Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE COM (2018) 2 (PHCD 25/2018) -  252 voturi 
pentru; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din 
Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii 
etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina (PL-x 50/2018) - lege ordinară – 252 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei (PL-x 130/2018) - lege ordinară – 254 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere; 

5. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii (PL-x 
36/2018) - lege ordinară – 168 voturi pentru, 88 împotrivă, 3 abțineri; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de 
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 
261/2017) - lege organică – 184 voturi pentru, 22 împotrivă, 52 abțineri; 

7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017 (Pl-x 359/2016/2018) - lege organică  - 165 
voturi pentru, 90 împotrivă, 5 abțineri; 

8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României (Pl-x 181/2017/2018) - lege organică – 165 voturi pentru, 65 împotrivă, 22 abțineri; 

9. Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) (Pl-x 167/2018) - lege organică – 205 voturi pentru, 51 împotrivă, 5 
abțineri;  

10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 183/2017/2018) - lege organică – 
165 voturi pentru, 89 împotrivă, 5 abțineri. 

Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 582/2017) - lege organică a 
fost retrimisă Comisiei pentru industrii și Comisiei juridice în vederea redactării unui raport comun suplimentar, în termen de o 
săptămână. 

Moțiunea simplă “PSDragnea duce sănătatea în moarte clinică”, inițiată de 66 de deputați aparținând Grupului parlamentar 
al PNL a fost respinsă cu 86 voturi pentru, 164 împotrivă, 6 abțineri. 
 
 

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

 
Sesiunea  februarie – iunie 2018* 

(Situaţia cuprinde datele la 11 mai 2018) 

 
                                                                                                                                                                                                            

Totalul iniţiativelor legislative 1072  

din care: 

– existente la sfârşitul anului 2017 762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018 310

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 88

133

– votate  131

             din care: - înaintate la Senat      36

                            - în procedura de promulgare 33

                            - promulgate* 50

                            - respinse definitiv 12

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 963

a) pe ordinea de zi 336

b) la comisii  607

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

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 4

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  1

 
   Cele 131 iniţiative legislative votate privesc: 

                         56 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
      26  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      22  proiecte de legi  
                         75 propuneri legislative 
 

             * În anul 2018 au fost promulgate 107 de legi, 57 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 50 din 
inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

Şedinţele din zilele de luni, 7 şi miercuri, 9 mai 2018 

 
 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 320 

        din care: - în dezbatere 
317

                       - la vot final 3
 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          5  

8  

   - votate 8
                           - la Senat   3
                           - la promulgare   5
 
Retrimise la comisii 1
 
 
 
 
     ▪ Cele  8  iniţiative legislative votate privesc: 
                 4 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                        din care: 
                              3  proiecte de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului  
                             1  proiect de lege  
                 4 propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  7 – 11 mai 2018 

 
 
 

 
 

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

1.  PL-x 261/2017 – Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale 
şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 
 
 

2.  PL-x 130/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea 
unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor 
economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei  
 
 

3.  Pl-x 359/2016/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017  
 
 

4.  PL-x 36/2018 - Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale 
de Investiţii  
 
 

5.  PL-x 50/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2017 pentru 
modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina  
 
 
 
 

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

1. Pl-x 167/2018 – Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) 
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2. PL-x 183/2017/2018 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

3. Pl-x 181/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
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E. Situaţia proiectelor de legi cuprinse  în Programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2018 

 
(situaţie la data de 11 mai 2018) 

 
 
 
 
 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 73 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proiec

te 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
4 
 

6

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

0
0
0

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

3
0
1
0

Camera Deputaţilor:  55 0

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

13
38
0

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

0
0
4
0

Procedură comună:  
1
4 

Total: 
 

59 6  
5
1
  

8

 73 6 73 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
  ANEXĂ 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune ordinară parlamentară a anului 2018 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1144  mmaaii    22001188))  
 

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

Nr. 
crt 

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

1 

Plx 
508/2017 

 
L 

229/2017 
 

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

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

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

Raport depus 
pe 06.03.2018 
(66/R/2018) 

2 

Plx 
37/2018 

 
L 

526/2017 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.02.2018 
CD -  OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 22.03.2018 
(106/R/2018) 

3 

Plx 
105/2018 

 
L 

90/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(170/R/2018) 

4 

Plx 
106/2018 

 
L 

92/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare 
a animalelor în zona montană. 
(poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(171/R/2018) 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

5 

Plx 
107/2018 

 
L 

94/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.03.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI  
 
 

Raport depus 
pe 17.04.2018 
(172/R/2018) 

6 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
 

Raport depus 
pe 19.04.2018 
(587/Rs/2018) 

7 

PLx 
488/2017 

 
L 

377/2017 

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

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

S  - Adoptat pe 
20.11.2017 
CD - OZ Plen 
TRSP și MUN 
  
 

Raport depus 
pe 24.04.2018 
(188/R/2018) 

8 

PLx 
376/2017 

 
L 

219/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(201/R/2018) 

9 

PLx 
19/2018 

 
L 

524/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.02.2018 
CD -  OZ Plen 
SĂN 
 

Raport depus 
pe 25.04.2018 
(61/Rs/2018) 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

10 

PLx 
586/2017 

 
L 

445/2017 

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

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

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

Raport depus 
pe 26.04.2018 
(206/R/2018) 

11 

PLx 
190/2014 

 
L 

6/2014 

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

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

S -  Adoptat pe 
07.04.2014 
CD -  OZ Plen 
IND  
 
 

Raport depus 
pe 03.05.2018 
(208/R/2018) 

12 

PLx 
216/2018 

 
L 

150/2018 

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

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

S - Adoptat pe 
11.04.2018 

CD - OZ Plen 
APĂR și POL EXT 
 

Raport depus 
pe 10.05.2018 
(227/R/2018) 

13 

 
PLx  

253/2018 
 

L 
220/2018 

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

Crearea cadrului legal privind piețele de 
instrumentefinanciare din România. 

S  - Adoptată pe 
23.04.2018 
CD - OZ Plen 
BUG 
 

Raport depus 
pe 10.05.2018 
(232/R/2018) 

14 
PLx 

236/2018 
 

506/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
18.04.2018 
CD - ECON  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
15.05.2018 



 

Nr. 
crt 

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

15 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

16 

PLx  
350/2017 

 
L 

180/2017 
 

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

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

17 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
12.04.2018 

18 

PLx  
145/2018 

 
L 

42/2018 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
19.04.2018 

19 

PLx  
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

TDR: 
12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

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

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

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

TDR: 
09.11.2017 

21 

PLx 
509/2017 

 
L 

233/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
27.11.2017 
CD -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
14.12.2017 

22 

Plx 
234/2018 

 
L 

159/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  IND și 
AGRI 
pt.raport comun 
 

 
TDR: 
15.05.2018 
 

23 

Plx 
588/2017 

 
L 

542/2017 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia.  

Reorganizarea Ministerului Agriculturii și dezvoltării rurale 
și a unor structuri din subordinea acestuia, „prin înființarea, 
la nivelul fiecărui județ și al Municipiului București, a unor 
instituții publice cu atribuții complexe, care să asigure 
practicarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă 

S -  Adoptat pe 
13.12.2017 
CD -  AGRI 
 pt. raport  

 
TDR: 
06.02.2018 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
 (poz. I-b-19) 

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

a tuturor zonelor țării și realizarea obiectivelor propuse, pe 
termen lung, denumite Direcții generale pentru Agricultură 
Județene și a Municipiului București”. 

 

24 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 

25 

Plx 
80/2018 

 
L 

95/2018 
 

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

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

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

 
TDR: 
22.03.2018 
 

26 

Plx 
134/2018 

 
L 

93/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
14.03.2018 
CD -  AGRI  
 pt. raport  
 

 
TDR: 
12.04.2018 
 

27 

Plx 
147/2018 

 
L 

91/2018 
 

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

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

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  AGRI  
 pt. raport  
 

 
TDR: 
19.04.2018 
 

28 
Plx 

243/2018 
 

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al 
art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 

 S  - Adoptată pe 
18.04.2018 

 
TDR: 



 

Nr. 
crt 

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

33/2018 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

CD -  AGRI și 
MUN 
 pt. raport comun 
 

17.05.2018 
 

29 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

30 

PLx 
209/2016 

 
L 

42/2016 

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

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

S -  Adoptat pe 
11.04.2018 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport comun 
 

 
 
TDR: 
03.05.2018 
 

31 

PLx 
472/2017 

 
L 

193/2017 

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

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

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

 
 
TDR: 
07.12.2017 
 

32 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2017 
 

33 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. (poz. I-b-1) 

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

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

domeniu. de 19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
 

34 

PLx 
146/2018 

 
L 

50/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
20.03.2018 
CD -  ADMIN și 
ÎNV 
 pt. raport comun 

 

TDR: 
19.04.2018 
 

35 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

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

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

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

TDR: 
10.12.2015 

36 

PLx 
6/2018 

 
L 

369/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
19.12.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
20.02.2018 

37 

PLx 
102/2018 

 
L 

2/2018 

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

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

S -  Adoptat pe 
05.03.2018 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 

38 

PLx 
124/2018 

 
L 

523/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
12.03.2018 
CD -  MUN 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
05.04.2018 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD 

39 

PLx 
171/2018 

 
L 

121/2018 

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

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

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

 
TDR: 
25.04.2018 

40 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

41 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

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

TDR: 
10.02.2012 

 

42 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

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

 

S - Adoptat pe 
21.11.2011 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.12.2011 

43 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

44 

PLx 
391/2014 

 
L 

158/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
01.09.2014 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
11.09.2014 

45 

PLx 
122/2015 

 
L 

592/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.02.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
17.03.2015 

46 

PLx 
409/2015 

 
L 

95/2014 

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

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

S -  Adoptată pe 
11.05.2015 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
03.06.2015 

47 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 

48 

PLx 
233/2018 

 
L 

147/2018 

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

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

S -  Adoptată pe 
16.04.2018 
CD -  JUR și 
EGAL 
 pt. raport comun 

TDR: 
15.05.2018 



 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD  
 

49 

PLx 
307/2018 

 
L 

176/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
07.05.2018 

CD - JUR și 
APĂR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
05.06.2018 

50 

PLx 
280/2018 

 
L 

221/2018 

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

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

S  - Adoptată pe 
25.04.2018 
CD -  INFOCOM
pt. raport 

TDR: 
07.05.2018 

51 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

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

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

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

TDR: 
14.12.2017 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 B 
130/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul 
străinilor. (poz. I-a-4) 

 
S  -  
CD -   

 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

2 B 
171/2018 

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

 
S  -  
CD -   

 

3 

PLx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
09.05.2018 
S -   
 
 

 

4 

PLx 
86/2018 

 
L 

1/2018 

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

Regimul manualului școlar de bază în învățământul 
preuniversitar. 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 
S  - ÎNV 
pt. raport  
 

TDR: 
17.04.2018 

5 L 
142/2018 

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

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
09.05.2018 

6 L 
149/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

 
S  - JUR și AGRI 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
20.03.2018 



 

Nr. 
crt 

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

terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

7 L 
189/2018 

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

 
S  - MED 
pt. raport  
CD -   

TDR: 
15.05.2018 

8 L 
244/2018 

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

 
S  - JUR și APĂR 
pt. raport comun 
CD -   

TDR: 
08.05.2018 

9 

PLx 
181/2018 

 
L 

260/2018 

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

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

CD -  Adoptată pe 
25.04.2018 
S -   

 

10 
Plx 

36/2018 
 

Lege privind participarea României la 
majorarea de capital a Băncii Internaţionale de 

Majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de 
membru la Banca Internaţională de Investiţii, cu suma 
de 4.000.000 euro ca urmare a deciziei Consiliului de 

S -  Adoptată pe 
14.02.2018 

 



 

Nr. 
crt 

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

500/2017 
 

Investiţii. (poz. I-b-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii de 
creştere a capitalului subscris vărsat la bancă, cu 
100.000.000 euro, în limita capitalului subscris şi 
nevărsat al statelor membre. 

CD -  Adoptată pe 
09.05.2018 
 

11 

PLx 
28/2018 

 
L 

186/2018 

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

 

CD -  Adoptată pe 
28.03.2018 
S -  Adoptată pe 
23.04.2018 

La SG din data 
de 02.05.2018 

12 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
04.10.2017 
CD -  Adoptată pe 
18.04.2018 
 

La promulgare 
din data de 
28.04.2018 

13 

PLx 
377/2017 

 
L 

225/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
17.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

La promulgare 
din data de 
28.04.2018 

14 

PLx 
434/2017 

 
L 

237/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
31.10.2017 

CD - Adoptată pe 
18.04.2018 
  

La promulgare 
din data de 
28.04.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ                                          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

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

 

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 



 

Nr. 
crt 

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

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

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

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

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

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 

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
- Cameră decizională: CD+Senat bugetare aprobate). 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

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

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

 

CAE 
CROMANII 

 



 

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

 
 ( la data de 11 mai 2018 ) 

 
 

 

I.  În perioada   7  –  11 mai 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 28 rapoarte.  

 

     Comisiile permanente au depus 61 avize. 

 

Cele 28 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

24 

4   

 
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  

23 
2  

 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 571 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 59 pentru raport suplimentar.  
 
La comisii se află  38  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a 

anului 2018.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1087  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 232 

 rapoarte suplimentare 115 21 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 16 

TOTAL     818 269 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
     

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  7 - 11 mai 2018 

 
 
 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.119/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – 
raport comun cu comisia pentru mediu

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.05.2018 

Raport de adoptare  
(230/R din 10.05.2018) 

2 

 
PLx.253/2018 Proiect de Lege privind pieţele de instrumente financiare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(232/R din 10.05.2018) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.582/2017 

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

112 
parlam. 

 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(211/R din 07.05.2018) 

2 

 
PLx.230/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind 
relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles, la 5 octombrie 2016 

Guvern  08.05.2018 
Raport de adoptare  

(220/R din 07.05.2018) 



 
 

3 

 
 
 
 
PLx.234/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.158/2016 – raport comun cu 
comisiile pentru agricultură și juridică

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(224/R din 10.05.2018) 

4 

 
PLx.129/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 – raport comun cu comisia 
pentru administrație

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.05.2018 

Raport de adoptare  
(228/R din 10.05.2018) 

 
 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

101 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

24.04.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(71/RS din 09.05.2018) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
Plx.428/2017 

Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi 
în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş – raport comun cu comisia pentru învățământ și 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.04.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(212/R din 07.05.2018) 



 
 

juridică 

2 

 
 
 
 
PLx.234/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.158/2016 – raport comun cu 
comisiile pentru industrii și juridică

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(224/R din 10.05.2018) 

 
 
V. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2015 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru egalitate de șanse și juridică 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(15/RC din 09.05.2018) 

2 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2016 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru egalitate de șanse și juridică 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(16/RC din 09.05.2018) 

3 

 
PLx.274/2018 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii 

Ucrainiene 

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(221/R din 09.05.2018) 

 
 
 
 



 
 

VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.183/2017
/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – 
raport comun cu comisia pentru IT

Guvern 08.05.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(217/R din 09.05.2018) 

2 

 
PLx.129/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2018 

Raport de adoptare  
(228/R din 10.05.2018) 

3 

 
Plx.87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 
33 parlam. 08.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(229/R din 10.05.2018) 

 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.119/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – 
raport comun cu comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
24.04.2018 

Raport de adoptare  
(230/R din 10.05.2018) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

33 parlam. 
adoptat de 

Senat 
08.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(219/R din 09.05.2018) 

 



 
 

 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
Plx.428/2017 

Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi 
în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş – raport comun cu comisia pentru agricultură și 
juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.04.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(212/R din 07.05.2018) 

2 

 
Plx.174/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 
28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare 

60 parlam. 
respinsă 
de Senat 

08.05.2018 
Raport de respingere 

(218/R din 09.05.2018) 

3 

 
Plx.29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
16 parlam. 08.05.2018 

Raport de respingere 
(166/RS din 
09.05.2018) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.582/2017 

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

112 
parlam. 

 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(211/R din 07.05.2018) 

2 

 
 
 
Plx.428/2017 

Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al 
României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi 
în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş – raport comun cu comisia pentru învățământ și 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.04.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(212/R din 07.05.2018) 



 
 

agricultură 

3 

 
PLx.111/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului – raport comun cu 
comisia pentru apărare 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
07.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(213/R din 08.05.2018) 

4 

 
PLx.219/2018 

Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în 
domeniul public al Judeţului Bacău 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
07.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(214/R din 09.05.2018) 

5 

 
PLx.242/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei 

107 
parlam. 

adoptat de 
Senat 

07.05.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(215/R din 09.05.2018) 

6 

 
 
Plx.167/2018 

Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a 
regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) 

2 parlam 09.05.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(216/R din 09.05.2018) 

7 

 
PLx.483/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

44 parlam. 
adoptat de 

Senat 
07.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(508/RS din 
09.05.2018) 

8 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2015 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru egalitate de șanse și drepturile omului 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(15/RC din 09.05.2018) 

8 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2016 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru egalitate de șanse și drepturile omului 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(16/RC din 09.05.2018) 



 
 

9 

 
 
 
 
PLx.234/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al 
articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.158/2016 – raport comun cu 
comisiile pentru agricultură și industrii

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
03.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(224/R din 10.05.2018) 

10 

 
PLx.493/2017 

Proiect de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi 
pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.05.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(707/RS din 
10.05.2018) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.111/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului – raport comun cu 
comisia juridică 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
27.03.2018 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(213/R din 08.05.2018) 

2 

 
PLx.229/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul 
militar, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2017 

Guvern 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(222/R din 10.05.2018) 

3 

 
PLx.251/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, 
semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 

Guvern 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(223/R din 10.05.2018) 

4 

 
Plx.7/2018 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate – raport cu comisia pentru politică externă 

109 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.05.2018 
Raport de adoptare  

(225/R din 10.05.2018) 



 
 

5 

 
PLx.190/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din 
Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate – raport cu comisia pentru politică externă 

19 parlam. 
adoptat de 

Senat 
09.05.2018 

Raport de respingere  
(226/R din 10.05.2018) 

6 

 
PLx.216/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – 
raport cu comisia pentru politică externă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.05.2018 

Raport de adoptare  
(227/R din 10.05.2018) 

 
XII. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.7/2018 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate – raport cu comisia pentru apărare 

109 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.05.2018 
Raport de adoptare  

(225/R din 10.05.2018) 

2 

 
PLx.190/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din 
Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate – raport cu comisia pentru apărare 

19 parlam. 
adoptat de 

Senat 
09.05.2018 

Raport de respingere  
(226/R din 10.05.2018) 

3 

 
PLx.216/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – 
raport cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.05.2018 

Raport de adoptare  
(227/R din 10.05.2018) 

 
XIII. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.183/2017
/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – 
raport comun cu comisia pentru administrație

Guvern 09.05.2018 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(217/R din 09.05.2018) 

 
XIII. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 



 
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2015 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru drepturile omului de șanse și juridică 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(15/RC din 09.05.2018) 

2 

 RAPORT COMUN referitor la Raportul de activitate pe anul 2016 al 
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – raport 
comun cu comisiile pentru egalitate de șanse și juridică 

 09.05.2018 
Raport de adoptare  

(16/RC din 09.05.2018) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

De ce este România codașa Europei ? 
Domnule preşedinte, 

 Stimaţi colegi, 
România rămâne codașa Europei la kilometrii de autostradă și nici perspectivele nu sunt foarte bune, iar despre 

calitatea infrastructurii nici nu se poate vorbii. România rămâne codașa Europei la sumele mici alocate pe cap de locuitor la  
capitolele educație și sănătate. România este codașă la absorția fopndurilor europene dar și la digitalizarea în administrația 
fiscală, România este țara unde salariul minim al românilor este cel mai mic din Uniunea Europeană. Și lista poate continua!!! 
De ce suntem săraci? De ce nu avem bani și suntem codașa Europei la aproape toate capitolele? 

Suntem săracii Europei dar avem resurse energetice și capacități de producție și totuși plătim mai mult decât locuitorii 
altor țări mai bogate. Iar dincolo de statistică, mergând pe jos, prin România, prin oraşele mai mari sau mai mici, dar mai ales 
prin satele româneşti, sărăcia nu te sperie, ci te îngrozește de-a dreptul! Gradul de sărăcie în România a ajuns la aproape 50%! 
În ceea ce priveşte regiunile cu cele mai mari rate de persoane aflate în sărăcie se află Nord-Estul, Sud-Vestul Olteniei, Sud-
Estul şi Muntenia Sud, iar  zonele urbane afectate de sărăcie includ, în primul rând, oraşele mici. Acestea se confruntă cu 
absenţa locurilor de muncă, îmbătrânirea populaţiei, depopularea acestor localităţi, oraşele monoindustriale devenind, în mare 
măsură, fără nici o industrie în prezent!  

Eurostatul ne-a informat că România aroape si-a dublat PIB-ul pe cap de locuitor în ultimii 15 ani, cu o creștere de 
91%, de peste 5 ori mai mare decât creșterea UE. Dar nu în ultimul rând estimările guvernanților pentru viitor sunt optimiste. 
Si atunci mă întreb? De ce mulți români nu simt nimic din această prosperitate și o duc din ce în ce mai rău? 

Suntem săraci într-o țară bogată. România este țara cu cea mai prosperă economie a Europei dar are milioane de 
săraci, iar sărăcia rămâne principala problemă a noastră, cei mai bogați 20% dintre români câștigă de opt ori mai mult decât cei 
mai sărăaci 20%. De ce aceste niveluri de inegalitate? De ce aceste mari dezechilibre între regiunile țării? Cine este vinovat de 
aceste lucruri? Cui să-i mulțumim pentru aceste situații, din care se pare că acest popor nu va ieși curând.Cred că răspunsul îl 
cunoștem cu toții.  Acestei guvernări, care se pare că este legată la ochi și nu vede adevăratele realități ale României. Această 
țară trebuie salvată!! Nu mai vrem să trăim într-o țară fără viitor! 
 

Deputat   
Florin Vasile Stamatian 

*** 
 

”În România, povara fiscală descurajează munca”  
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Trebuie să vă reamintesc faptul că alianța de guvernare PSD-ALDE a promis în alegeri că va încuraja munca 
angajaților români, prin scăderea poverii fiscale aplicate asupra salariilor. În anul 2016, povara fiscală care includea contribuții 
sociale, contribuții de sănătate și alte contribuții, atât în sarcina angajatului cât și a angajatorului, la care se adăuga impozitul se 
ridica la circa 43% din cheltuiala salarială. În anul 2017, Guvernul a adoptat ordonanța marii scamatorii fiscale, OUG 
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nr.79/2017, prin care s-a realizat transferul de contribuții, de la angajator la angajat, afirmându-se în mod mincinos că povara 
fiscală a scăzut! Nimic mai fals! După toate înșelăciunile electorale, uite majorarea de salariu, nu e majorarea, uite scăderea de 
impozite, nu mai e scăderea de impozite, povara fiscală aplicată asupra muncii a rămas tot în jurul procentului de 43%. Așadar, 
nu s-a schimbat absolut nimic! Dimpotrivă, pentru sute de mii de angajați, în loc să crească, salariul a scăzut de la 1 ianuarie 
2018. Cu acest procent uriaș de impozitare a muncii, care este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, nu este de 
mirare faptul că zeci de mii de locuri de muncă rămân veșnic neocupate pe la agențiile de ocupare a forței de muncă. În aceste 
condiții, este și normal ca angajatul să-și facă un calcul rațional și să se întrebe: ”Eu muncesc o lună de zile, iar statul ia 
jumătate din munca mea. Eu știu ce fac cu jumătatea de salariu pe care o primesc în mână, dar oare ce face statul cu jumătatea 
pe care mi-o ia din salariu?”. Oare aceste întrebări nu sunt extrem de justificate, atâta vreme cât, de aproape doi ani de zile, în 
România statul român nu construiește absolut nimic din banii colectați din buzunarele românilor? 

Stimați colegi, 
Analiști și experți în politici economice tot spun și spun degeaba că o povară fiscală atât de mare împinge sute de mii 

de angajați să lucreze pe salariul minim, lucru dovedit deja în statisticile ministerului muncii. De asemenea, impozitarea 
excesivă a muncii înseamnă tot mai multă muncă la negru sau la gri, adică oameni care muncesc sau ar vrea să muncească, dar 
condițiile fiscale împovărătoare îi țin departe de o relație corectă cu piața muncii. Nu în cele din urmă, impozitarea excesivă a 
muncii îndeamnă la nemuncă! Ce este mai profitabil, oare, să mergi la muncă 8 ore pe zi sau poate și mai bine, ca la sfârșitul 
lunii Guvernul să-ți ia jumătate din munca depusă sau să completezi un dosar de asistență socială și să aștepți să vină mandatul 
poștal cu ”mila” de la Guvern? 

Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal s-a angajat să reducă povara fiscală asupra muncii! Pe cale de consecință, noi am și acționat 

și am propus modificări ale legislației fiscale, în acest sens. Din păcate, până acum, toate proiectele noastre legislative depuse 
la Parlament au fost respinse chiar de majoritatea parlamentară PSD-ALDE, adică tocmai de cei care i-au păcălit pe români în 
toamna anului 2016 că le vor diminua impozitele pe muncă! În acest context, diminuarea poverii fiscale care apasă pe salariați 
va trebui să fie prioritatea viitorului guvern condus de PNL. Este singura modalitate prin care vom demonstra prin fapte că 
repectăm și încurajăm munca salariaților români. Numai așa vom înlătura riscul ca angajatul, deși muncește, deși este plătit, să 
nu își poată acoperi cheltuielile minimale ale familiei din rodul muncii sale, adică din salariu. 
  Vă mulţumesc,       

 
Deputat 

Dumitru Mihalescul 
 

*** 
 

”Autostrada Moldova este un drept, nu o favoare!” 
Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 
Astăzi, de la tribuna Parlamentului, aș vrea să vă cer din nou sprijinul pentru proiectul de căpătâi al moldovenilor: 

Autostrada Iași-Tg. Mureș. Pe 19 mai va avea loc protestul organizat de asociaţiile civice ”Împreună pentru A8” şi ”Moldova 
vrea autostradă”, un demers aș societății civile care îşi propune să forţeze Guvernul, Ministerul Transporturilor şi 
CNAIR/CNIR să pună în practică Masterplanul General de Transport al Românei. Cu alte cuvinte oamenii ies în stradă pentru 
a determina instituțiile statului să își facă treaba, să își respecte angajamentele luate!  
 În primul rând așa cum am făcut-o peste tot unde am avut ocazia salut inițiativele societății civile, mă bucură faptul că 
după subiecte de mediu, după subiecte de justiție și infrastructura reușeste să coaguleze interesele unei comunități în formă 
participativă. Spun asta pentru de multe demersul politic trebuie dublat, trebuie susținut, trebuie completat de un demers social. 
Puterea politică are tendința de a fi obtuză, subiectivă și vă spun sincer: este frustrant să vezi cum o minoritate politică, 
Partidul Național Liberal, își dorește un proiect acceptat ca fiind necesar de toata lumea, dar care este efectiv picat la vot de 
către majoritatea PSD-ALDE  pentru simplu fapt că: așa vor și pot ei! 

În fiecare an, în decembrie și la arhivele Parlamentului se poate verifica informația, reprezentanții Partidului Național 
Liberal forțează introducerea finanțării Autostrăzii Iași-Târgu Mureș în bugetul de stat. Așa s-a întâmplat în 2013, în 2014, 
2015, 2017, indiferent că era Ponta prim ministru, Tudose sau Cioloș. Lucrurile nu avansează pentru că parlamentarii coaliției 
majoritare nu sunt lăsați să susțină acest proiect. Pentru mulți este o temă de campanie, pentru mulți este o temă de discurs 
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public, dar când sunt puși în fața faptului împlinit, interesele partidului primează în fața intereselor celor care i-au trimis în 
Parlament. 4 milioane de români, rezidenți în județele Moldovei sunt puși pe lista de așteptare de către 60 de parlamentari ai 
coaliției PSD-ALDE. De ce? Pentru că PSD nu consideră prioritară aceasta investiție!  

De aceea disputa politică trebuie dublată, susținută de orice demers cetățenesc! Am anunțat public și o fac și acum: 
reprezentanții PNL de la parlamentari până la primari, consilieri și simpli membri susțin orice demers pentru reușita acestui 
proiect.  Noi, liberalii, înțelegem rolul vital pe care autostrada îl are în dezvoltarea economică a regiunii Moldovei. Fără 
autostradă jucăm într-o ligă mult prea mică! 

Suntem condamnați să ne uităm peste gard la cei mari care se scaldă în prosperitate. Gardul nostru sunt Carpații și 
acum, în preajma Centenarului, prin eforturi conjugate putem face o gaură în acest gard dacă vom înțelege să fim solidari la 
nivel regional și nu vasali și obedienți. 

Iașul Merită Mai Mult! Trebuie să le arătăm tuturor că Moldova Contează, că autostrada este dreptul nostru și 
nicidecum nu este o favoarea pe care ne-o fac unii de prin Teleorman! 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,             
Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 

9 mai și Declarația Schuman 
 

Declaraţia rostită la 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, a rămas înscrisă în istoria 
construcţiei europene drept „declaraţia Schuman”. Textul prevedea crearea unei Comunităţi a cărbunelui şi oţelului, ai cărei 
membri urmau să-şi gestioneze împreună aceste două resurse. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), 
înfiinţată de Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi Luxembourg, a fost prima dintr-o serie de instituţii europene 
supranaţionale care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. În 1950, naţiunile Europei făceau încă eforturi pentru a înlătura 
consecinţele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial, care încetase cu 5 ani în urmă.  

Ţările Europei erau determinate să caute modalităţi de a evita un alt război. Au ajuns la concluzia că prin punerea în 
comun a producţiei de cărbune şi oţel (conform Declaraţiei), un eventual război între Franţa şi Germania, rivali istorici, „ar fi 
nu numai de neconceput, ci şi imposibil din punct de vedere material”. De bună seamă, reunirea intereselor economice a 
contribuit la creşterea standardelor de viaţă şi la crearea unei Europe mai unite. Posibilitatea de a adera la CECO le-a fost 
oferită şi altor ţări.  Citez- „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care 
o ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea 
unor relaţii paşnice. Asumându-şi, timp de mai bine de 20 de ani, rolul de campioană a unei Europe unite, Franţa şi-a pus 
dintotdeauna eforturile în slujba păcii. Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie. Europa nu se 
va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul rând o solidaritate 
de fapt. Alăturarea naţiunilor europene implică eliminarea opoziţiei seculare dintre Franţa şi Germania. Orice acţiune 
întreprinsă trebuie să aibă în vedere în primul rând aceste două ţări.  

Guvernul francez propune ca producţia franco-germană de cărbune şi oţel să fie plasată sub o Înaltă Autoritate 
comună, în cadrul unei organizaţii deschise şi altor state europene. Punerea în comun a producţiilor de cărbune şi oţel va 
asigura imediat stabilirea unor baze comune de dezvoltare economică, un prim pas către realizarea unei federaţii europene şi 
va schimba destinele acelor regiuni care s-au dedicat în trecut fabricării muniţiei de război, dar care au fost, în acelaşi timp, 
cele mai constante victime ale conflictelor. Solidaritatea de producţie astfel stabilită va demonstra că orice război între Franţa 
şi Germania devine nu numai inimaginabil, ci şi imposibil din punct de vedere material. Înfiinţarea acestei unităţi de producţie 
puternice, deschisă tuturor ţărilor care doresc să colaboreze, va pune bazele reale ale unificării economice, angajându-se să le 
furnizeze tuturor ţărilor membre elementele principale ale producţiei industriale, în condiţii egale. ...  

În acest mod se va realiza, simplu şi rapid, acea fuziune a intereselor care este indispensabilă pentru crearea unui 
sistem economic comun; aceasta ar putea fi piatra de temelie a unei comunităţi mai largi şi mai complexe reunind ţări aflate 
multă vreme în conflicte sângeroase. Prin punerea în comun a producţiei de bază şi prin instituirea unei Înalte Autorităţi, ale 
cărei decizii vor reuni Franţa, Germania şi alte state membre, această propunere va conduce la stabilirea primelor baze 
concrete ale unei federaţii europene, indispensabilă pentru menţinerea păcii. …Sarcina pe care o va avea de îndeplinit Înalta 
Autoritate comună va fi de a asigura, în cel mai scurt timp posibil, modernizarea producţiei şi îmbunătaţirea calităţii acesteia; 
furnizarea în condiţii egale a cărbunelui şi oţelului pentru pieţele din Franţa şi Germania, precum şi pentru pieţele din alte ţări 
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membre; dezvoltarea în comun a exporturilor către alte state; egalizarea şi îmbunătăţirea nivelului de trai al muncitorilor din 
aceste ramuri industriale.  

Pentru a îndeplini aceste obiective, pornind de la condiţiile de producţie diferite din statele membre, propunem să se 
instituie o serie de măsuri cu caracter tranzitoriu, cum ar fi aplicarea unui plan de producţie şi investiţii, stabilirea unui 
mecanism compensatoriu pentru egalizarea preţurilor şi crearea unui fond de restructurare care să faciliteze raţionalizarea 
producţiei. Circulaţia cărbunelui şi a oţelului între statele membre va fi imediat scutită de toate taxele vamale ... Se vor crea 
treptat condiţii care vor permite o distribuţie cât mai raţională a producţiei, la cel mai înalt nivel de productivitate.  

Spre deosebire de cartelurile internaţionale, care au tendinţa de a impune practici restrictive asupra distribuţiei şi 
exploatării pieţelor naţionale şi de a menţine profituri mari, această organizaţie va asigura fuziunea pieţelor şi extinderea 
producţiei. ...  

Înalta Autoritate comună care se ocupă de administrarea întregului sistem va fi alcătuită din personalităţi independente 
numite de guverne, respectându-se principiul reprezentării egale. Guvernele vor alege de comun acord un preşedinte. Deciziile 
Autorităţii se vor aplica în Franţa, Germania şi în celelalte ţări membre. În cazul în care deciziile autorităţii vor fi contestate, se 
vor lua măsuri de la caz la caz ”- închei citatul. …  

Deputat 
Lucian Ovidiu Heiuș 

 
*** 

 

Declarație politică 
Stimați colegi, 

 Deficitul public al României este singurul din toată Uniunea Europeană care nu se situează sub pragul de 3% din PIB 
în 2018 , așa arată datele publicate de Comisia Europeană. Anul acesta este pentru prima dată din 1999 când toate statele zonei 
euro au reușit să scadă acest deficit sub pragul admis, mai puțin țara noastră. Anunțul Comisiei reprezintă un semnal de alarmă 
pentru actualul Guvern, arătând totodată direcția greșită în care merge România. Este din ce în ce mai clar pentru toată lumea, 
mai puțin pentru actualul Guvern, că incertitudinea privind acțiunile acestuia afectează creșterea economică.  Cu un deficit 
public de 3,4% din PIB în 2018 suntem din nou în coada listei. 
 Stimați colegi, vă aduc aminte că Guvernul PSD-ALDE şi-a asumat respectarea ţintei de 3% din PIB pentru acest 
an, conform Tratatului de la Maastricht. În caz contrar, România riscă să intre în procedura de deficit excesiv. Mai mult, 
datele Ministerului Finanţelor pentru primele două luni din acest an arată și un deficit bugetat cu aproape 5,9 miliarde de lei 
mai mare decât în perioada similară a lui 2017. Prima problemă? Veniturile nu au crescut suficient încât să susţină viteza cu 
care statul a reuşit să cheltuiească peste cinci procente din produsul intern brut al ţării. Veniturile au crescut cu peste 21%, însă 
cheltuielile au avut un avans de peste 38%. Doar pentru salarii şi pentru asistenţa socială, de unde se plăteasc inclusiv pensiile, 
statul a alocat aproape 29 de miliarde de lei. Cumulat, înseamnă puţin peste 3% din PIB. Politicile populiste, iresponsabile și 
incompetente ale guvernărilor PSD-ALDE ne-au adus în situația confirmată din plin de cifre oficiale, ca viața să se 
scumpească, puterea de cumpărare să scadă iar creșterile salariale de pe hârtie să se dovedească o cacealma. Marea minciună 
pe care liderii PSD-ALDE le-au livrat-o românilor ca să ajungă la guvernare - creșterea nivelului de trai - iese la iveală în toată 
mizeria ei. Valul de scumpiri s-a accentuat în ultima parte a anului trecut. Moneda națională s-a depreciat, ratele românilor 
datori la bănci au crescut simțitor. Ca atare, perspectivele de evoluție ale economiei românești sub guvernarea PSD-ALDE 
care habar nu are de economie și habar nu are de administrație, riscă să ne conducă la o criză economică care este provocată 
artificial de proasta guvernare a acestora și exact cum se vede încă din luna ianuarie a acestui an, riscă să afecteze nivelul de 
viață al românilor. 
 Vă mulțumesc,         Deputat  

Șișcu George 
 

*** 
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ALDE de București vs. ALDE de Bruxelles 

 
Uneori, branduri celebre sunt copiate, fără mare succes, cu scopul obţinerii unor foloase materiale. Intenţia, de multe 

ori, este păcălirea consumatorilor, astfel încât, din raţiuni de preţ, să aleagă copia în locul originalului. Brandul-pirat iese pe 
piaţă cu preţuri de dumping, dar produsele se dovedesc a fi de o calitate inferioară celui de referinţă. 

O astfel de intenție regăsim în politica românească. Este vorba de un brand politic, respectiv ALDE, Alianţa 
Liberalilor şi Democraţilor, partid condus acum de preşedintele Senatului, Călin Anton Constantin Popescu Tăriceanu. Numele 
partidului vine de la originalul de pe scena politică europeană, ALDE – Alliance of Liberals and Democrats for Europe. ALDE 
este un membru respectat şi respectabil în cadrul familiilor politice europene, iar carisma liderului acestuia, fostul premier 
belgian Guy Verhofstadt, este recunoscută în multe ţări din Europa, nu doar la Bruxelles sau la Strasbourg. 

Din păcate, asemănările dintre partidul european ALDE şi ALDE-ul românesc, aliat de nădejde al PSD la guvernare, 
se opresc aici. Guy Verhofstadt este un avocat critic fervent al Uniunii Europene şi un pamfletar necruţător în raport cu liderii 
politici cu tendinţe autoritariste, de tip Viktor Orbán, apologet al democraţiei iliberale. Pe de altă parte, Călin Popescu 
Tăriceanu este, după toate declarațiile, un mare fan al democraţiei iliberale şi, alături de Liviu Dragnea, al slăbirii 
independenţei Justiţiei. Guy Verhofstadt militează pentru o Europă Federală, în vreme ce Călin Popescu Tăriceanu, alături de 
partenerul său, Liviu Dragnea, fac apologia unei Românii aparent independente, căreia „să nu i se dicteze nimic de la 
Bruxelles“, şi cu o retorică împotriva capitalului străin din economie. Cu excepţia faptului că amândoi au deţinut funcţia de 
premier, nici o altă asemănare nu mai poate fi găsită între cei doi lideri politici. Verhofstadt este un cunoscut politician, 
apărător al democraţiei statului de drept, iar Tăriceanu este un fost lider democrat trecut acum la religia PSD-ismului. 

ALDE România, ca membru al familiei politice europene ALDE, trebuie să fie un actor tare curios la Bruxelles, un fel 
de sosie nereuşită, asemenea PSD-ului, care face parte din familia (progresist) socialistă europeană. Este de mirare că, până la 
această oră, liderii ALDE de la Bruxelles nu au cerut despăgubiri ALDE-ului românesc pentru folosirea fără drept a mărcii. Pe 
scurt, pentru piraterie politică. 

 Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Declarație politică 
 

Stimată doamnă Sorina Pintea, ministru al Sănătății,  
În urma vizitei de lucru cu un puternic iz electoral, pe care ați efectuat-o săptămâna trecută în municipiul Bacău, prin 

care încercați să vă acoperiți colegii de partid de incompetența cu care au gestionat problema Spitalului Municipal Bacău, vă 
atrag atenția că sănătatea, doamna ministru, nu este o ”aventură” pentru comunitatea pe care o reprezint. 

Vă reamintesc, doamnă ministru, că Spitalul Municipal Bacău a fost inițiativa administrației locale liberale și s-a 
realizat majoritar din banii băcăuanilor și este, până la acest moment, singurul spital public nou construit în România în ultimii 
29 de ani. Este revoltător și lipsit de responsabilitate să vorbiți despre acest obiectiv, la care PSD nu a bătut nici măcar un cui 
și pentru care nu a făcut până acum niciun demers, ca despre o ”aventură”. Da, pentru cei care au gândit această investiție și au 
făcut tot posibilul ca ea să fie realizată, a fost o bătălie, un act de curaj și de viziune, nicidecum o ”aventură”, așa cum 
considerați dumneavoastră. Este trist și total inadecvat, doamnă ministru, că încercați să politizați finalizarea spitalului, că vreți 
să transformați acest obiectiv într-o armă electorală. Îmi place să cred că, știți sau nu, de doi ani de când municipiul Bacău a 
fost preluat de PSD, spitalul municipal a fost complet abandonat, deși investiția era realizată în proporție de peste 80%. Sunt 
doi ani în care nevoile băcăuanilor pentru un sistem sanitar modern și eficient au fost sfidate, în care incompetența, 
nepriceperea, interesele de partid au stat deasupra oricărui interes al comunității. Îmi place să cred că măcar acum, în ultimul 
ceas și după această vizită ”istorică” în Bacău, veți face toate demersurile necesare pentru ca băcăuanii să aibă în sfârșit 
spitalul de care au nevoie. Nu este vina dumneavoastră că primarul de Bacău, Cosmin Necula, și-a recunoscut incapacitatea de 
a gestiona acest proiect și l-a ”predat” către Consiliul Județean Bacău. Doresc să vă atrag, însă, atenția, că este necesară o 
analiză serioasă a soluției finale. Eu și colegii mei liberali considerăm că o asociere între cele două entități medicale, Spitalul 
Municipal și Spitalul Județean de Urgență Bacău, ar fi mult mai potrivită decât un transfer de proprietate către Consiliul 
Județean, în condițiile în care Spitalul Municipal a fost construit cu banii băcăuanilor, locuitori ai municipiului. 
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Doamnă ministru, după doi ani în care praful s-a așezat peste această investiție, mă îngrijorează că vorbim iarăși 
despre alte decizii, despre alte hotărâri, propuneri și protocoale. Mă tem că toate acestea au doar darul de a amâna din nou 
finalizarea investiției, astfel încât panglica să fie tăiată taman în anul electoral 2020 și să aducă puncte în beneficiul colegilor 
dumneavoastră de partid, dar în detrimentul băcăuanilor care au contribuit la construcția lui și care se văd nevoiți să mai 
aștepte, inutil, alți doi ani. 

Doamna ministru Sorina Pintea, 
În al 12-lea ceas, am încă speranța că, înainte de orice vremelnică funcție publică și politică, veți acționa ca un om 

responsabil și veți urgenta finalizarea lucrărilor la Spitalul Municipal Bacău, pentru pacienții care au nevoie de această unitate 
medicală, pentru cei care bat drumurile la București, Iași sau Târgu Mureș, în condițiile în care anumite specializări medicale 
prevăzute în proiectul inițial nu le găsesc încă la ei acasă. Sper că veți înțelege că sănătatea oamenilor nu are culoare politică, 
că nu contează cine taie panglica inaugurală și că o astfel de investiție nu este și nu trebuie să fie ”o aventură”. 

 

Deputat  
Ionel Palăr 

*** 
 Bătrâneţe, vremuri grele… 

        Domnule preşedinte de şedinţă,  
Stimaţi colegi,  
Informaţiile diseminate recent de Institutul Naţional de Statistică relevă un adevăr îngrijorător: procesul de îmbătrânire 

demografică se accentuează pe an ce trece, la finele lui 2017 populaţia în vârstă de peste 65 de ani depăşind deja cu 350.000 
persoane populaţia tânără, de până la 14 ani.  
  În cifre concrete, potrivit sursei citate, în România trăiau în intervalul de raportare menţionat 3,614 milioane persoane 
cu vârsta de peste 65 de ani faţă de numai 3,264 milioane persoane cu vârsta sub 14 ani. Comparativ cu începutul anului trecut, 
fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, prin scăderea numărului persoanelor cu vârsta de până la 14 ani şi prin 
creşterea ponderii persoanelor vârstnice, de peste 65 de ani.  
  Practic, dacă la 1 ianuarie 2017 indicele de îmbătrânire demografică era de 108 persoane vârstnice la 100 de persoane 
cu vârste tinere, la începutul acestui an ponderea persoanelor de peste 65 de ani a depăşit 110 raportat la un eşantion de 100 de  
tineri. Cu o situaţie similară se confruntă şi majoritatea statelor europene, în cele din vestul continentului apreciindu-se chiar că 
fenomenul tinde să atingă stadii critice care pot genera prăbuşirea sistemelor de pensii şi de asigurări de sănătate. Nu 
întâmplător, pentru a preveni asemenea scenarii apocaliptice,  guvernele ţărilor occidentale implementează constant politici 
coerente de creştere a ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de peste 50 de ani şi de ajustare a vârstelor de pensionare, atât la 
femei cât şi la bărbaţi. De asemenea, persoanelor pensionate le sunt eliminate toate interdicţiile de a munci, acestea fiind 
stimulate să desfăşoare activităţi lucrative cu program flexibil pentru menţinerea în sistemul contributiv şi consolidarea 
venitului din pensie şi printr-o componentă salarială. 
  Din aceste puncte de vedere, în România trebuie luate măsuri urgente, prognozele demografice anticipând o creştere 
explozivă a populaţiei vârstnice în următoarele decenii, la orizontul anului 2050 peste o treime din totalul populaţiei urmând să 
aibă vârsta de peste 60 de ani. 
  În acest context, preocuparea Guvernului nu ar trebui să vizeze naţionalizarea sau facultativitatea contribuţiilor la 
pilonul II de pensii ci creşterea sănătoasă a randamentului economiei naţionale, pentru atenuarea impactului social a 
fenomenului de îmbărânire a populaţiei şi implicit a forţei de muncă.  
  Vă mulţumesc!  

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
PIAS – un eșec total 

          Stimați colegi,  
Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă semnala o altă disfuncționalitate (a câta, oare?) întâlnită în cadrul sistemului 

medical românesc. PIAS, pentru cei care nu știu, este Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate prin care se verifică 
calitatea de asigurat, se raportează deconturile serviciilor de sănătate și, de asemenea, asiguratul își poate accesa dosarul 
electronic de sănătate. Este vorba despre baze de date foarte mari cu informații medicale, cuprinzând și sumele de bani 
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decontate de stat pentru servicii de sănătate. Incepând cu data de 1.05.2018, firma Siveco România, care asigura mentenanța 
Sistemului Unic Integrat (SIUI ) al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a încheiat contractul.  

În calitate de medic, vă pot spune că am simțit pe pielea mea problema lipsei de mentenanță : în ultima lună, sistemul a 
funcționat cu sincope, fapt ce a dus la întârzieri în consultațiile acordate de medici, la imposibilitatea întocmirii documentelor 
necesare pacienților. Noi, medicii, suntem puși să  petrecem mai mult timp în fața unui calculator, în loc să examinăm 
bolnavul.  Pacientul, care își plătește conștiincios asigurarea de sănătate, nu înțelege cum este posibil ca într-o țară care 
beneficiază de cel mai rapid internet din lume,  un sistem care a costat 184 milioane de euro să funcționeze atât de prost. 
Bolnavul își pierde răbdarea când vede că România, o țară cu informaticieni de succes, nu poate pune la punct un sistem 
informatic care să ușureze munca medicilor în folosul pacienților.  

Aceste probleme funcționale apar în condițiile în care peste două milioane de carduri de sănătate nu au fost activate 
până acum. Iar gestionarii sistemului medical, acești oameni ce se află vremelnic în importante funcții de conducere, în loc să 
investească în bunul mers al platformei, pun problema schimbării cardurilor de sănătate care vor expira, bulversand și mai tare 
pacientul. Nu este posibil ca un sistem care este nefuncțional și pentru care nimeni nu-și asumă nici o responsabilitate să 
înghită bani cu nemiluita, iar răspunderea să fie lăsată tot în grijă medicilor! De când a fost implementat acest sistem ni s-a 
spus să avem răbdare, dar până când?  

Întrucât cei care au de suferit sunt deopotrivă medicii, pacienții și farmaciștii, vă rog respectuos doamnă ministru al 
sănătății să luați urgent măsurile necesare ce se impun pentru remedierea acestui sistem care ar trebui să ușureze munca celor 
din sistemul sanitar, astfel încât aceștia să își poată desfășura activitatea medicală în condiții normale. 
  Vă mulțumesc!    

Deputat  
Antoneta Ioniță 

*** 
  

Meserii pentru tineri, viitor pentru țară 
 

În această săptămână, Ministerul Educației Naționale desfășoară în câteva localități din țară acțiuni de promovare a 
învățământului profesional dual, dar nu înțelege că schimbarea mentalității și a percepției publicului, nu se face doar în câteva 
zile pe an, ci tot timpul anului.  

Ne-am obișnuit în ultimii ani ca țara noastră să fie codașă la diverse capitole ce țin de educație: cei mai puțini 
absolvenți de  liceu din Uniunea Europeană, cei mai puțini absolvenți de facultate din Uniunea Europeană. Suntem și primii, 
însă, la capitole ce nu ne aduc deloc  mândrie: abandon școlar și analfabetism funcțional.  
 Observăm de asemenea un decalaj consistent când comparăm rezultatele ciclurilor gimnaziale din mediul urban și cel 
rural. Rata abandonului școlar, conform raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural”, al World Vision România, ajunge 
la apogeu după finalizarea ciclului gimnazial (aproximativ 40%). Această cifră se datorează multor factori: distanța liceelor 
față de multe comune, promovarea insuficientă a învățământului profesional, lipsa internatelor școlare cu costurile acoperite de 
stat, decontarea parțială a transportului, pregătirea precară a unor profesori din mediul rural, lipsurile materiale ale părinților. 
Mulți dintre acești tineri aleg apoi să plece spre orașe, căutând oportunități, fără a avea însă nici un fel de pregătire, având 
probleme reale de integrare socială.  

Există însă alternative viabile și realizabile pentru ca acești copii să-și poată continua educația care să le asigure un 
viitor stabil. Învățământul profesional dual reprezinta o soluție  pe care Ministerul Educației Naționale nu o promovează 
aproape deloc, ignorând astfel cererea pieței muncii. Angajatorii din România nu se plâng de lipsa economiștilor, a inginerilor, 
sau în general a absolvenților de facultate. Marea criză cu care se confruntă piața muncii din România este aceea a 
muncitorilor calificați, a tehnicienilor. E nevoie de sudori, instalatori, operatori mașini industriale, electricieni, constructori și 
mulți alți meseriași, investitorii fiind nevoiți să se orienteze spre alte țări unde pot găsi forță de muncă calificată.  
 Învățământul profesional dual presupune un parteneriat între școlile profesionale și companiile private, care oferă atât 
burse cât și efectuarea practicii la viitorul loc de muncă, pentru toți elevii înscriși în acest sistem. E important ca și autoritățile 
locale să se implice în acest proiect, așa cum face Primăria Oradea, care a avut în urmă cu câțiva ani inițiativa înființării 
claselor de învățământ profesional în sistem dual, iar din toamnă, va achita cazarea în internat și masa pentru elevii înscriși în 
învățământul profesional dual, proveniți din mediul rural. După trei ani de zile de cursuri și practică la firmele partenere, acești 
absolvenți sunt pregătiți să intre direct în câmpul muncii, fără a mai avea nevoie de pregătire suplimentară.  
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Pe această cale, cer încă o dată Ministrului Educației și Guvernului României, creșterea semnificativă a numărului 
consilierilor școlari pentru orientare profesională, promovarea permanentă, prin mijloace moderne și atractive, a 
învățământului profesional dual, creșterea cifrei de școlarizare pentru acest tip de învățământ, susținerea acordării de facilități 
fiscale agenților economici parteneri, acoperirea costurilor de cazare și masă pentru elevii din mediul rural, înscriși în acest tip 
de învățământ. 

Fără aceste măsuri concrete, totul e vorbărie goală! 
 
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

 
*** 

 
”Răzbunarea ministrului Educației pe universitățile prestigioase, act de cinism, cu efecte dezastruoase pe termen lung” 

 
 Domnule preşedinte, 
 Stimaţi colegi, 
 Dacă doamna Ecaterina Andronescu a reușit să-şi asocieze numele cu acțiunea de distrugere a învățământului 
profesional din România, domnul Valentin Popa se pare că dorește cu tot dinadinsul să intre în istoria neagră a sistemului 
național de educație șubrezind bazele învățământului universitar de stat realizat în cadrul celor mai prestigioase universități din 
țară. 
 Analizând modul în care Ministerul Educației Naționale a repartizat locurile finanţate de la buget pentru studiile de 
licență, masterat şi doctorat aferente anului universitar 2018-2019, se poate constata că marile universități din România vor fi 
clar afectate, în beneficiul unităților mici de învățământ superior. Se pare că nu mai este un secret faptul că domnul Valentin 
Popa a ţinut astfel să se răzbune pe rectorii universităţilor care au protestat atunci când domnia sa a fost numit în funcţia de 
Ministru. Acesta nu a luat în calcul nici măcar potenţialul conflict de interese la care se expune, din cauza faptului că este 
rectorul suspendat al unei universităţi care a primit suplimentar locuri bugetate. Decizia domnului Ministru va provoca 
pierderi, pe termen mediu şi lung, nu doar învăţământului superior românesc, nu doar tinerilor şi părinţilor care investesc în 
aceștia, ci întregii ţări. 
 În plus, se știe că în România numărul celor care urmează cursurile unei universităţi este în continuă scădere. Contrar 
afirmațiilor repetate, potrivit cărora am avea prea mulţi absolvenţi de studii universitare, conform unui studiu elaborat recent 
de Eurostat (Biroul de statistică al Uniunii Europene), doar 25,6% dintre românii cu vârste între 30 şi 34 de ani au studii 
superioare, fapt care plasează România pe ultimul loc între statele membre. Studiul respectiv arată că în fruntea clasamentului 
țărilor membre care au cea mai înaltă rată de absolvire se situează Lituania (58,7%), Luxemburg (54,6%), Cipru (53,4%) şi 
Irlanda (52,9%), iar la polul opus, cu cele mai mici rate de absolvire, se află România (25,6%), Italia (26,2%), Croația (29,5%) 
şi Malta (29,8%). Media europeană este de 39,1%. 
 Mai mult decât atât, conform obiectivului fixat prin strategia de dezvoltare a Uniunii Europene, ținta este ca cel puțin 
40% dintre cetățenii europeni cu vârste între 30 şi 40 de ani să fie în anul 2020 absolvenți ai unei facultăţi acreditate. Din 
păcate, ținta României pentru același an este de numai 26,7%. Iar în loc să se concentreze pe realizarea acestui obiectiv, 
Guvernele domnului Dragnea acționează doar în sens contrar intereselor învățământului românesc: comasează clase, închid 
şcoli, blochează dezvoltarea învăţământului profesional şi lasă fără finanţare cele mai prestigioase universităţi din România. 
Toate acestea se petrec după ce anul trecut Guvernul mai aplicase o lovitură universităţilor de stat, majorând salariile 
profesorilor fără a le aloca de la bugetul de stat şi banii suplimentari necesari şi cerându-le în schimb să se descurce din 
resursele proprii. Aşadar, dacă universităţile private din România au fost împiedicate făţiş să se dezvolte după modelul 
performant al celor din Statele Unite şi Vestul Europei, progresul celor finanţate de stat este sugrumat prin controlul politic al 
finanţării acestora. 

Stimaţi colegi, 
 Știm cu toții că cerințele actuale ale pieţei muncii sunt cu totul diferite faţă de cele de acum 10 sau 20 de ani, astăzi 
aproape toate sectoarele economiei reale având nevoie de angajați cu înaltă calificare, a căror instruire trebuie realizată în 
școlile și universităţile româneşti. 
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 Este îmbucurător că universităţile cu profil politehnic, care prin anii 90 au intrat într-un con de umbră, din motivația 
falsă că am fi avut prea mulţi ingineri în ţară, renasc astăzi prin parteneriatele directe încheiate cu mediul de afaceri, în primul 
rând cu marile corporaţii multinaţionale. La Bucureşti, Cluj, Piteşti, Timişoara sau Iaşi, mediul de afaceri ne confirmă fără 
echivoc că industria românească, pentru a putea ţine pasul cu nivelul tehnologic extrem de performant specific secolului XXI, 
are nevoie de personal cu înaltă calificare, care, la rândul său, are dreptul la o salarizare superioară. Se pare că toată lumea a 
înţeles acest lucru, mai puțin Guvernele conduse de către domnul Dragnea! De altfel, România se situează pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană şi în alt studiu realizat de Eurostat: doar 19,2% din populația ocupată a ţării este absolventă de studii 
superioare, media europeană fiind de 33%. 
 Mai grav este faptul că tot mai mulţi tineri consideră absolvirea unei facultăţi ca fiind inutilă şi aleg să nu mai urmeze 
cursurile universitare. Mirajul câștigării rapide a unor salarii rezonabile, obținute ca urmare a ocupării unor locuri de muncă 
disponibile în străinătate, îi îndepărtează definitiv de studiile universitare. Alt fenomen specific perioadei actuale este acela al 
migraţiei tinerilor români din familii înstărite către universități mai mult sau mai puțin prestigioase din străinătate. În numai 
câţiva ani, numărul românilor care studiază în afara țării s-a triplat, ajungând în 2016 la 36000. Nu ar fi rău dacă aceştia s-ar 
întoarce acasă după finalizarea studiilor, însă mai puţin de 10% dintre ei revin să muncească în România. Pe de altă parte, deşi 
nu prea se vorbeşte despre acest aspect, învăţământul superior românesc a pierdut sistematic nu numai studenţi, ci şi un număr 
semnificativ dintre profesorii săi de mare prestigiu, care au cedat tentației de a muncii şi de a fi recompensați pe măsură, în 
cadrul marilor universități occidentale. 
 Cert este faptul că învăţământul universitar din România se află într-un moment de cumpănă, neavând şansa să se 
redreseze atâta vreme cât ţara va fi condusă de coaliția PSD-ALDE, de prim-miniştri slabi şi incoerenți şi de miniştri ai 
educaţiei agramați, nominalizați parcă cu scopul de a-i jigni pe toți dascălii autentici. Cu astfel de personaje, învăţământul 
autohton, inclusiv cel superior, va rămâne un alt câmp de luptă politică, în care principala armă utilizată va fi cea a asigurării 
finanţării activității. Liderilor PSD-ALDE nu le ajunge că au subordonat toate instituţiile statului, ei dorind acum să controleze 
politic şi şcoala românească! 
 Vă mulțumesc!          

Deputat 
Dănuț Bica 

 
*** 

 
Sărbătoare legală pe banii cui? 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Nu este nici prima dată şi se pare că nu va fi nici ultima oară când Parlamentul adoptă decizii, care mai de care mai 
populiste, şi legiferează într-o totală opoziţie cu nevoile economiei reale şi ale societăţii. Am atras atenţia asupra faptului că, în 
perioada anilor 2000-2004, era „la modă” ca Parlamentul să transforme uliţe şi cătune în unităţi administrativ-teritoriale, care 
astăzi nu au bani nici pentru a acoperi cheltuielile curente ale primăriei şi comunităţilor locale. După aderarea României la 
Uniunea Europeană, Parlamentul României a trecut în alt stadiu şi a fost „lovit de grija” pentru lucrătorul român, care 
munceşte prea mult şi care are prea puţine sărbători legale. S-a declanşat, astfel, competiţia celor care proclamă sărbătoare 
legală după sărbătoare legală, legiferând ca zile nelucrătoare fie evenimente istorice, fie sărbători creştine. Am ajuns, până 
astăzi, căci mâine nu se ştie, ca numărul zilelor libere declarate ca sărbători legale să totalizeze nu mai puţin de 15 zile. 
Această numărătoare nu prinde în calcul şi „cadourile” pe care Guvernul le face, atunci când ziua de sărbătoare legală cade 
într-o zi de joi sau de marţi, făcând „punte” cu alte şi „alte” zile libere. Astfel, mai mult de o lună lucrătoare dintr-un an nu se 
mai lucrează sau dacă se munceşte, atunci se face cu costuri suplimentare pentru angajatori, care sunt obligaţi să acorde sporuri 
suplimentare de 100% la salariul de bază pentru angajaţii care vin la lucru într-o zi nelucrătoare declarată sărbătoare legală. 
 Stimaţi colegi. Deciziile populiste ale Parlamentului nu sunt plătite de Parlament sau parlamentari, ci de mediul de 
afaceri. I-a întrebat cineva pe agenţii economici dacă sunt de acord să plătească peste o lună pe an un angajat care nu vine la 
muncă, pentru că Parlamentul a decis să stea acasă şi să se bucure de sărbători legale nenumărate? Ca deputat la primul mandat, 
în desele contacte, dezbateri şi consultări pe care le am cu reprezentaţii mediului de afaceri, nu vă ascund că mi s-a reproşat, pe 
bună dreptate, că Parlamentul creşte costurile antreprenorilor români, fără să ţină cont şi de părerea lor. Recunosc faptul că 
toate criticile antreprenorilor sunt justificate, deoarece economia privată nu poate plăti factori de producţie care nu îşi aduc 
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aportul la circuitul economic. Faţă de această situaţie, care pare să înregistreze tot mai multe derapaje am lansat o iniţiativă 
legislativă în sprijinul mediului de afaceri. Soluţia este simplă. Statul decide zile libere, statul să le plătească! Am propus, 
astfel ca, pentru costurile suplimentare prilejuite de sărbătorile legale pentru care antreprenorii plătesc suplimentar, să fie 
acordate compensaţii financiare de la bugetul de stat, printr-un mecanism fiscal foarte simplu. 
 Vreau să cred că dumneavoastră înţelegeţi importanţa adoptării acestui act normativ şi îl veţi susţine şi vota. Mai vreau 
să cred că, după ce propunerea mea va deveni lege, toate acele iniţiative care au fost lansate pentru a legifera alte şi alte zile 
nelucrătoare, vor fi tratate cu maximă seriozitate şi responsabilitate financiară faţă de resursele financiare ale statului român şi 
ale agenţilor economici. 
 Vă mulţumesc,         Deputat 

Claudiu Răcuci 
 

*** 
 

9 mai pentru români - independenţă, pace şi prosperitate! 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă ... 
Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul 
rând o solidaritate de fapt.”  Acest citat reprezintă numai un mic extras din istorica declaraţie care a schimbat soarta Vechiului 
continent european. Este vorba despre Declaraţia lui Robert Schuman, rostită la 9 mai 1950, care a adus marii familii europene 
pacea, înţelegerea, colaborarea şi prosperitatea economică, fiind, de fapt, începutul concret al marelui proiect european, 
Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului. 
 Stimaţi colegi. Faptul că declaraţia lui Robert Schuman a fost rostită chiar în data de 9 mai nu este deloc un lucru 
întâmplător, căci data de 9 mai 1945 va rămâne în istoria Europei drept ziua în se obţinea capitularea Germaniei naziste, în cel 
de-al doilea Război mondial. Se punea astfel capăt unui război nemilos şi nedrept, care condusese la pierderea a peste 70 de 
milioane de vieţi omeneşti şi la distrugeri materiale, care cu greu au fost reconstruite. Pentru Europa şi pentru omenirea 
întreagă, 9 mai înseamnă pace, înseamă înlăturarea vechilor animozităţi dintre Franţa şi Germania şi începutul celui mai 
îndrăzneţ proiect de unificare din istoria mondială, care astăzi grupează 28 de state în aceeaşi familie – Uniunea Europeană. 
Noi, românii, care prin istoria poporului nostru am fost tot timpul parte a Europei, am demonstrat pe deplin că suntem puternic 
ataşaţi valorilor şi principiilor europene. Chiar dacă, vremelnic, comunismul ne-a separat de Europa, după 1989 am demonstrat 
pe deplin că suntem parte a marii familii europene. 

Stimaţi colegi. Pentru români şi România, ziua de 9 mai are şi o a treia semnificaţie istorică, pe care nu trebuie să o 
uităm, indiferent cât de puternice ar fi preocupările noastre cotidiene! La data de 9 mai 1877, ţara noastră şi-a îndeplinit cel 
mai de preţ obiectiv, câştigarea independenţei de stat. Fără o independenţă reală a ţării noastre, nu ne-am putut bucura pe 
deplin nici de Unirea principatelor române, la 1859, sub Alexandrul Ioan Cuza, nici de ideea strălucită a Brătienilor de a aduce 
la conducerea ţării pe principele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen şi nici de înscrierea, pentru prima dată, a denumirii de 
România, în Constituţia de la 1866. Abia la 9 mai 1877, prin declaraţia sa istorică, Mihail Kogălniceanu avea să dea vestea cea 
mare în forul legislativ al ţării: „În stare de război, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi, o naţiune de sine 
stătătoare. Așadar, domnilor deputaţi, n-am cea mai mică îndoială și frică de a declara în faţa reprezentanţei naţionale că noi 
suntem o naţiune liberă, independentă!” 

Stimaţi colegi. Ne bucurăm astăzi de independenţa ţării noastre, de pacea pe continentul european şi de statutul de 
membru al Uniunii Europene deoarece înaintaşii noştri au pus ţara şi poporul român mai presus de toate. Este vremea în care 
noi, cei de astăzi, va trebui să ne ridicăm la înălţimea realizărilor trecute şi a evenimentelor viitoare. Ştiţi foarte bine că în scurt 
timp România va juca un rol deosebit de important la nivelul Uniunii Europene, prin preluarea, de la 1 ianuarie 2019, a 
preşedinţiei Consiliului UE. Tot anul viitor, la Sibiu, va avea loc unul dintre cele mai importante summit-uri ale Uniunii 
Europene, în contextul în care Marea Britanie va părăsi Uniunea. Urmează, aşadar, evenimente deosebit de importante, în care 
românii şi conducătorii lor trebuie să demonstreze responsabilitate şi angajament total la valorile europene. Vreau să cred că şi 
cei care deţin astăzi puterea, adică PSD şi ALDE, se vor trezi în ceasul al XII-lea şi se vor ridica la înălţimea aşteptărilor 
românilor care i-au votat. Trebuie să fim conştienţi că România s-a impus în regiune ca un factor de stabilitate şi un reper 
pentru naţiunile balcanice şi pentru cele de la Marea Neagră care vor să intre în mare familie europeană. Vreau să cred că ne 
vom ridica la înălţimea tuturor aşteptărilor, în special ale partenerilor europeni şi euro-atlantici. 
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Pentru că alături de imnul nostru naţional, „Deşteaptă-te române”, astăzi intonăm şi imnul Uniunii Europene, vă rog 
să-mi permiteţi să închei cu numai câteva versuri din acesta: „Slavă ţie stea curată/Voie bună pe Pământ/Sol din Rai cu Soare 
Sfânt/Vraja ta aduce iară/Pe popor lângă popor/ Toţi pe lume, fraţi noi suntem.”  
 Vă mulţumesc,  

 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

Cât plătesc românii pentru că nu suntem în spaţiul Schengen 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 Pentru cei mai mulţi cetăţeni români, apartenenţa ţării noastre la clubul select al statelor membre care formează spaţiul 
Schengen este încă o chestiune abstractă, ale cărei implicaţii practice încă nu sunt cunoscute pe deplin. Din păcate, însă, nici 
măcar politicienii responsabili de aderarea ţării noastre nu cunosc avantajele, crezând că acest lucru presupune doar înlăturarea 
controlului actelor de identitate la frontieră. Pentru economia României, faptul că de mai bine de şapte ani nu reuşim să 
convingem partenerii europeni că merităm să participăm la această politică europeană comună, înseamnă costuri economice 
foarte mari. Aş dori să vă dau un singur exemplu, care cred că vorbeşte de la sine. De pildă, la Craiova, fabrica de autoturisme 
Ford se străduieşte ca prin ciclurile de producţie să realizeze autoturisme cât mai eficient, în timpi de producţie cât mai scurţi, 
pentru a reduce costurile. Şi, chiar reuşeşte acest lucru! Însă, după ce produsele părăsesc poarta fabricii, abia atunci începe 
marea durere de cap!  

În primul rând, după ani şi ani de planuri şi master planuri, Craiova încă nu este legată de un coridor de transport rapid 
pentru mărfuri. Astfel că, producătorul american de automobile îşi transportă produsele finite pe calea ferată. Nu are sens să 
mai aduc aminte faptul că, dacă în statele vecine viteza de deplasare a mărfurilor pe calea ferată este de 75-80 de Km pe oră, în 
România viteza pe calea ferată scade de la un an la altul, fiind în prezent de cca. 15 Km pe oră. După ce mărfurile ajung la 
frontiera de stat în circa o zi după ce au părăsit poarta fabricii, acestea se lovesc de o nouă provocare şi anume de faptul că 
România nu este în spaţiul Schengen, iar controlul mărfurilor durează la frontieră încă o zi.  
 Am dat exemplul fabricii Ford de la Craiova, însă, cred că înţelegeţi faptul că toţi agenţii economici din România care 
şi-au orientat producţiile către exporturi se lovesc de aceleaşi veşnice probleme: o infrastructură de transporturi care, în loc să-i 
avantajeze, le creşte costurile şi mai mult, precum şi controalele la frontieră, care, în lunga tradiţie românescă, se întind pe km 
întregi şi zeci de ore de aşteptare. Nu cred că miniştrii din Guvernele domnului Dragnea au capacitatea de a înţelege cum 
funcţionează economia reală şi cum se formează costurile pentru agenţii economici. Nici nu ar avea cum, atâta vreme cât 
domniile lor au lucrat toată viaţa la stat, pe salarii importante şi au acumulat averi importante. Dacă ar înţelege, atunci ar face 
ceva în acest sens, pentru că cele două piedici – infrastructura şi neapartenenţa la spaţiul Schengen – scumpeşte produsele 
româneşti şi cu peste 25%. 
  Stimaţi colegi. Vă aduc aminte că, în anul 2011, România era pregătită pe deplin pentru a intra în spaţiul Schengen, 
mai întâi pe cale aeriană şi, ulterior, pe cale terestră. Guvernul de atunci a făcut investiţii uriaşe, într-un context economic 
deloc favorabil, tocmai pentru a asigura toate condiţiile de securitate, specifice unui stat de frontieră al Uniunii Europene. Vă 
mai aduc aminte că şi autorităţile europene au recunoscut în mod oficial că România era pregătită tehnic, cel puţin la fel de 
bine ca celelalte state care sunt în acest spaţiu de libertate economică. Condiţionalitatea impusă în anul 2012 a fost una politică 
şi nu tehnică, fiind avertizaţi că, deşi corespundem tehnic, mai avem de lucrat la susţinerea luptei anticorupţie şi la respectarea 
principiilor statului de drept. Aşadar, condiţiile impuse de unele guverne din Europa, chiar dacă ne nemulţumesc pe noi, 
românii, trebuie să recunoaştem că nu sunt condiţii absurde! Nu ne cer decât să susţinem în continuare o justiţie independentă, 
o direcţie de parchet care să nu mai permită marii corupţii să îşi facă de cap în România şi un sistem instituţional în care 
supremaţia Constituţiei şi a legilor nu este o chestiune opţională, ci un angajament ferm al tuturor celor care conduc astăzi 
România şi la Bucureşti şi la nivelul administraţiei locale. 
 Stimaţi colegi. Prim-ministrul de facto al României, domnul Liviu Dragnea, s-a arătat deranjat de condiţiile impuse de 
autorităţile europene, spunând că România este umilită pentru faptul că i se refuză intrarea în Schengen pentru motive aşa de 
puţin importante. Îmi permit să-l contrazic pe Liviu Dragnea, spunând că cei care se luptă să legalizeze furtul şi corupţia în 
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România, cei care calcă în picioare Constituţia şi legile ţării, aceia sunt de fapt cei care umilesc România şi pe români. Nu-i 
sună oare cunoscut domnului Dragnea cine sunt cei care fac toate aceste lucruri de prin anul 2012 încoace şi par că nu obosesc 
să se lupte cu sistemul de drept din România? Săptămâna trecută, autorităţile europene au decis că vor lega accesul la banii 
europeni de calitatea statului de drept din statele membre! Vizate sunt, în principal, ţări ca România, Bulgaria sau Ungaria. În 
condițiile în care oficialii europeni au extins aceste condiţionalităţi şi pentru fondurile europene, cred că înţelegem cu toţii că, 
atâta vreme cât ţara este condusă de PSD-ALDE, România nu are nicio şansă să intre în spaţiul libertăţii economice, Schengen. 
Aşadar, agenţii economici români vor continua să suporte costuri uriaşe, doar pentru că Guvernul ţării nu este capabil să 
construiască nimic în România şi singura sa preocupare este cum să scape corupţii de puşcărie. 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Primarul responsabil trebuie să poată accesa fonduri europene  
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 După mai bine de zece ani de când am intrat în Uniunea Europeană, continuăm să aflăm, aproape în fiecare zi, unele 
cauze care au condus la o rată modestă de utilizare a fondurilor europene nerambursabile. Uneori s-a putut, dar nu s-a vrut, 
alteori s-a vrut, dar nu s-a putut. Din cei peste 3000 de primari care administrează astăzi comunele și orașele României, mai 
bine de două treimi au vrut și nu au putut să folosească fondurile europene pentru a dezvolta comunitățile pe care le conduc. 
Unii nu au putut să o facă pentru că nu au avut mărunțisul pe care trebuia să-l pună pentru cofinanțare. Alții, au avut și 
cofinanțarea, dar fie legea nu i-a lăsat, fie nu au avut personal calificat și stimulat să lucreze în proiectele europene. 
 Personal, am salutat modificările aduse în Camera Deputaților la Legea nr. 192/2010, care până la aceste modificări, 
nu permitea accesarea fondurilor europene din Programul Operațional Regional. De ce? Pentru că era nevoie de trecerea unor 
drumuri forestiere și terenurile aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Romsilva în domeniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Orice funcționar european s-ar 
cruci dacă ar vedea cum ne împiedicăm noi, românii, singuri atunci când vine vorba despre accesarea banilor gratuiți de la 
Uniunea Europeană. Să știți că parlamentarii când uită de culoarea lor politică, fac lucruri bune. Nu pot să nu mulțumesc 
colegilor care au votat amendamentul meu la proiectul de modificare a Legii nr. 192/2010, prin care am propus ca sumele 
necesare pentru măsurătorile topografice să fie suportate de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. Argumentele 
mele au fost simple, pentru că de ele se lovesc primarii, adică: nu trebuie să suporte UAT-urile măsurătorile la o proprietate 
care nu-i aparține; apoi, și dacă primarul ar fi vrut să o facă, știți bine că Guvernul nu le-a mai lăsat primăriilor bani în buget 
nici pentru cheltuieli curente, dar apoi pentru alte cheltuieli de investiții. 
 Să dea Dumnezeu Guvernului mintea românului de pe urmă și să își dea seama că banii europeni vor ajunge cel mai 
bine în dezvoltarea României, prin intermediul primăriilor. De aceea, primarilor gospodari, harnici, să li se dea o mână de 
ajutor să folosească fondurile europene, nu să li se pună piedici. Dacă primarii reușesc, atunci reușim cu toții! 
 Vă mulţumesc,  

Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

PSD&ALDE fură din ce în ce mai mulți bani din buzunarele românilor cinstiți 
 

Stimați colegi,  
Indiferent de partidul din care facem parte cred că nu are cum să nu ne fie rușine când suntem abordați de alegători, 

care mai au puțin și se pun pe plâns, că trăiesc la limită pentru că pe zi ce trece constată că scot din ce în ce mai mulți bani din 
buzunar pentru traiul de zi cu zi. Ultima situația, gravă pentru sute de mii de români se traduce în scumpirea ratelor la bancă. 
Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,68%, cel mai 
mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR).  

Stimați colegi, mi s-au plâns din ce în ce mai mulți români că în ultimele 3 luni le-au crescut ratele și cu 300 de lei pe 
lună. Vi se pare acceptabil așa ceva? Majorarea ratelor vine în contextul în care în perioada guvernării PSD&ALDE s-au 
scumpit alimentele și serviciile. Românii sunt din ce în ce mai săraci, disperați că li se fură banii munciți cu trudă. Din păcate 
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creșterea indicelui ROBOR va lovi și mediul privat, lovește tocmai în companiile cu capital românesc, care se finanțează în lei. 
Guvernarea iresponsabilă girată de cei de la PSD&ALDE îi afectează pe cei pe care pretind că îi apără. Adevărul însă este 
următorul: companiile sunt supuse unei duble presiuni pe piața forței de muncă, ceea ce le afectează profitabilitatea.  

Stimați colegi parlamentari de la PSD&ALDE poate veți conștientiza că e timpul să deveniți responsabili, pentru că 
ceea ce faceți acum înseamnă sfidarea celor care v-au acordat votul de încredere să le faceți viața mai bună. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

PNL a atacat la CCR OUG nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998  
pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 

Stimați colegi, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților a depus recent o sesizare la CCR referitoare la Legea pentru 

aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii 
de medic veterinar, lege care a fost adoptată în data de 25 aprilie a.c. de către Parlament. Prin acest demers parlamentar PNL 
atrage atenția asupra faptului că prin modificările și completările aduse Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea 
profesiunii de medic veterinar propuse de către actuala majoritate parlamentară, PSD-ALDE, Puterea nu face altceva decât să 
instituie aberația ca oricine să poată comercializa și utiliza produse medicale veterinare și produse biologice, vaccinuri, cu sau 
fără prescripție! Cu alte cuvinte, România devine un real "sat fără câini" în această privință, prin permiterea acestui tip de 
comerț la liber cu produsele medicale veterinare și cu cele biologice, atentându-se practic la sănătatea publică şi la siguranţa 
alimentară!  Mai precis, atât sănătatea animalelor cât și cea a cetățenilor și, în special, siguranța alimentară sunt lăsate la 
îndemâna oricui vrea să se ocupe de comercializarea produselor medicale veterinare și biologice și, în mod particular, la mâna 
firmelor de casă ale PSD-ALDE care au interese directe legate de aceste liberalizări! Mai mult decât atât, prin această 
ordonanță de urgență, medicii veterinari au ajuns să fie bătaia de joc a actualei Puteri care le îngrădește drepturile și le confiscă 
atribuțiile!  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Cum este posibil ca medicilor veterinari care lucrează la stat să li se interzică să mai facă parte din Colegiul Medicilor 

Veterinari?! Atât medicii de orice specialitate, cât și arhitecții sau alte categorii profesionale, fac parte din diferite asociații, 
chiar dacă lucrează în sistemul public sau în zona privată, Constituția stipulând în mod expres la  art. 40 alin. (1) că 
"cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în asociaţii patronale, în sindicate şi în alte forme de asociere." 

În plus, conform art.9 din Constituție: „Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi 
desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea 
intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor.” 

Din aceste considerente, precum și din multe alte motive pertinente pe care le-am precizat în sesizarea de 
neconstituționalitate referitoare la OUG 70/2017 înaintată către CCR, PNL speră că se va face dreptate și consideră că o 
profesie atât de respectabilă, cum este cea de medic veterinar, nu poate rămâne victima unor aberații legislative nemaîntâlnite, 
inventate de către PSD-ALDE strict pentru pușculița de partid, iar siguranța alimentară - și cea a animalelor -, nu poate, sub 
nicio formă, să ajungă doar o altă marfă de comercializat în funcție de niște interese obscure! 

Vă mulțumesc! 
Deputat  

Robert Boroianu 
***  

 

Tripleta Dragnea-Dăncilă-Tudorel lasă România fără fonduri europene  
 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi,  
Haosul creat de guvernările PSD a depășit granițele României și a produs efecte până la Bruxelles, determinându-i pe 

oficialii europeni să gândească un nou mod de alocarea a fondurilor europene. Acțiunile distructive și iresponsabile ale PSD s-
au ținut lanț, culminând in ultimii doi ani și generând o situație fără precedent, cu reverberații la nivel european. Tot ce s-a 
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clădit de la aderarea României la UE, în 2007, a fost sistematic distrus de PSD. Au început cu dinamitarea statului de drept și 
modificarea legilor justiției, astfel încât infracțiunile comise de clica PSD-istă să fie grațiate sau să fie pedepsite cu sancțiuni 
modice, precum închisoarea în weekend. Au continuat cu dinamitarea economiei naționale prin acordarea de beneficii sociale 
nesustenabile, ce au dus la încălcarea tratatelor europene ce impun un deficit bugetar de maxim 3 procente, tocmai pentru a 
asigura siguranță și predictibilitate economică în spațiul UE. Au mers apoi și mai departe, dinamitând chiar și politica externă 
a UE, prin anunțarea deciziei separate de a muta ambasada României din Israel (de la Tel Aviv la Ierusalim), doar ca să 
răsplătească astfel cercurile de interese țesute în jurul lui Daddy de consilierii de imagine israelieni. La toate acestea se adaugă 
și năzbâtiile cu fonduri europene ale numeroaselor guverne PSD anterioare, respectiv jaful fondurilor POSDRU, devalizarea 
fondurilor pentru infrastructură, îngropate în autostrăzi dărâmate și căi ferate pe care se circulă ca în 1985, sau incapacitatea de 
a atrage fonduri pentru cercetare, dezvoltare și noi tehnologii.   

Uniunea Europeană, sătulă să vadă că banii alocați de Bruxelles, în loc să genereze dezvoltare, au ajuns sa adâncească 
inegalitățile, prin prisma modului iresponsabil în care PSD îi folosește, a anunțat deja că lucrează la un nou mecanism de 
alocare. Vor fi sancționate exact derapaje de genul celor realizate de Dragnea, Dăncila și Tudorel. Soluția pentru evitarea 
dezastrului total este plecarea neîntârziată a acestui guvern iresponsabil. Numai așa vom putea evita ca românii să rămână și 
fără subvențiile plătite de APIA, sau fără fondurile de dezvoltare prin care drumurile, apa și canalizarea au ajuns în satele 
românești. Vă mulțumesc.  

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 
 
 
 

Orașul Zlatna condamnat la subdezvoltare  
din cauza enormităților guvernamentale, marca PSDragnea 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Aș vrea să mă refer azi, de la tribuna Parlamentului României, la impasul incredibil în care se regăsește administrația 

orașului Zlatna și pentru care are de suferit întreaga comunitate din Zlatna, iar acest impas este cauzat de o greșeală 
impardonabilă și nerectificată încă a Guvernului României! 

Astfel, deși obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri locale Zlatna: DC 173 Feneş – Bucium” cu o 
valoare de 12.294.247 lei cu TVA (2.792.941 euro) este inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Localã aprobat prin 
OUG 28/2013 cu completările şi modificările ulterioare, pentru acesta fiind încheiat și Contractul de Finanţare înregistrat la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sub nr. 3420/28.05.2014, iar la Unitatea Administrativ Teritorială - 
oraş Zlatna sub nr. 6576/29.05.2014 - proiectul fiind finanţat și decontat parțial în anul 2014 -, totuși finanțarea acestuia a fost 
ulterior sistată și nu a mai fost reluată din cauza unei reclamaţii nefondate a directorului Direcţiei Silvice Alba, fără ca cineva 
să țină cont de faptul că regimul juridic al acestui drum este deja reglementat prin 3 hotărâri ale Guvernului României și prin 
Legea 213/1998, care în anexa III prevede că drumurile comunale aparțin domeniului public al UAT!  

Mai mult decât atât, acest lucru se întâmplă în condițiile în care există Note de Fundamentare ale hotărârilor 
Guvernului României care încadrează drumul mai sus menționat în categoria drumurilor comunale, iar clasificarea respectivă 
s-a facut cu avizul tuturor instituțiilor implicate, care au obligația să-și actualizeze inventarele după adoptarea hotărârilor de 
Guvern!  

Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor Publice este cel care nu a respectat această normă și ca urmare nu a 
radiat numărul de inventar din evidențele sale, adâncind confuzia creată de reprezentanții RNP care susțin că drumul 
respectiv este unul forestier! Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care, potrivit prevederilor OG 43/1997, drumul 
respectiv a fost clasificat în mod corect  în „drum comunal” prin mai multe acte normative în vigoare, cum sunt: HG 540/2000, 
HG 782/2014, HG 974/2002. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Atrag atenția că nefinanțarea în continuare a acestui obiectiv de investiții din orașul Zlatna conduce la pierderea a 16 

milioane de euro, adică nici mai mult, nici mai puțin decât la aruncarea pe apa sâmbetei a unei sume considerabile din cauza 
Guvernului României și a Ministerului Finanțelor Publice! Ținând cont de cele mai sus menționate, i-am solicitat domnului 
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Orlando Teodorovici, ministrul actual al Finanțelor Publice să corecteze de urgență această greșeală a Ministerului aflat în 
prezent în coordonarea sa și să clarifice instituțional situația DC 173 Feneş – Bucium pentru a putea debloca continuarea 
finanțării acestui obiectiv deosebit de important pentru localnicii din Zlatna. 

Dacă domnul Teodorovici nu va face nimic concret în acest sens, adică dacă nu va lua imediat toate măsurile necesare 
pentru a repara nedreptatea care li s-a făcut până în prezent localnicilor din Zlatna, pentru a evita astfel pierderea celor 16 
milioane de euro, îl avertizez, și pe această cale, că dumnealui este cel care riscă să-i condamne pe aceștia la sărăcie și 
subdezvoltare pentru o lungă perioadă de timp! 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Românii nu mai au încredere in instituțiile statului  

 

Domnule/doamnă preşedinte, 
Stimaţi colegi,  
Românilor le-ați face bine dacă n-ați mai ascunde sub un maldăr de probleme închipuite și declarații periculoase 

adevărata sursă a răului. Nu discuțiile de la Bruxelles despre România dăunează țării, ci chiar dezastrul guvernării de care 
avem parte de un an și jumătate. Adevărata defăimare la vârful actualei Puteri are loc. O defăimare a valorilor democratice și 
un afront perpetuu la adresa bunăstării românilor. E dureros să văd cum v-ați  bătut joc și vă bateți în continuare joc de această 
țară și de instituțiile ei pentru a vă justifica demersul malefic pentru care v-ați dorit cu atâta ardoare puterea. Și pentru ce? 
Pentru că n-aveți demnitatea să înfruntați consecințele propriilor acțiuni. Pentru că ați parcurs viața politică fără 
responsabilitatea pe care funcțiile v-au cerut-o, la fel cum ne și conduceți acum. Guvernarea iresponsabilă și încercarea 
neîntreruptă de a acapara întreaga putere au făcut ca încrederea în stat a românilor să se prăbușească. Într-un sondaj de la 
finalul anului trecut găsim la coada clasamentului Parlamentul (20%), Guvernul (24%) si Justitia (24%). În primele două aveți 
majoritate. Pe ultima vă străduiți s-o îngenuncheați și s-o subordonați acelorași interese, din cauza cărora ne-au bătut obrazul, 
de nenumărate ori, atât Statele Unite, cât și partenerii noștri din Uniunea Europeană. 

Încrederea românilor în Justiție a scăzut cu 11 procente, de la 35% în 2016, ajungând la un nivel inadmisibil pentru un 
stat cu pretenții de dezvoltare în spirit democratic și de aliniere la valorile europene! Cauza o știți prea bine, dar e grav că nu 
vă pasă: un atac neîncetat la Justiție   -  nefondat, după cum ne-a arătat exemplul recent, cel al încercării de revocare din 
funcție a doamnei Kovesi -, accesul facil la putere al politicienilor cu probleme penale și încercarea de a subordona procurorii 
politicului pentru ca domnul Dragnea și câțiva colegi ai săi să scape de dosare! Cu adevărat periculos e că nici în alte domenii 
în care dețineți controlul nu faceți nimic pentru a spori încrederea românilor. E frapantă lipsa de atitudine a miniștrilor PSD 
care s-au perindat pe la Sănătate în chestiunea vaccinării. Acoperirea vaccinală în România se situează sub recomandarea 
Organizației Mondiale a Sănătății de 95%. Pentru unele vaccinuri, e chiar de 75% la rapel. Încrederea părinților în sistemul 
sanitar joacă un rol decisiv în această problemă. Asigurarea tuturor dozelor de vaccin necesare, de asemenea.  

Stimaţi colegi,  
Cum pot românii avea încredere în Sănătate când văd o avalanșă de medici buni plecând din țară din cauza veniturilor 

mult prea mici?! Și cum pot medicii rămâne când văd batjocura la care i-ați supus promițându-le majorări salariale care pentru 
mulți vor fi tăieri?! 

E clar că ați înscris țara pe o cale care se îndepărtează cu pași repezi de stabilitate, de normalitate, iar idealul de 
prosperitate la care visăm e tot mai greu de atins. Dar până când? 
 

  Deputat  
Tudorița Lungu 

*** 
 

Semnificațiile zilei de 9 mai 
 

La data de 9 mai 1877 legislativul țării se întrunea și Mihail Kogălniceanu proclama independența României. Un vis 
românesc materializat. 68 de ani mai târziu, tot pe data de 9 mai, la Berlin avea loc semanarea actului de capitulare 
necondiționată a Germaniei. Al doilea Război Mondial lua sfârșit. 9 mai 1950 – ministrul de externe al al Franței, Robert 
Schuman a propus crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a devenit fundația pentru Comunitatea 
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Economică Europeană, redenumită ulterior Comunitatea Europeană și în final Uniunea Europeană prin Tratatul de la 
Maastricht.  

Semnificațiile zilei de 9 mai pot fi completate cu: 1979 – Nadia Comăneci câștiga, pentru a treia oară consecutiv, titlul 
european absolut; 1990 – 68  de oameni au făcut greva foamei în Piața Universității pentru susținerea punctului 8 al 
Proclamației de la Timișoara;  1994 – România a obținut statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale. 

Dragi colegi, iată câteva motive, deosebit de importante pentru istoria și mândria României, pentru ca astăzi, 9 mai 
2018,  să fim conștienți, mai mult ca în fiecare zi, de responsabilitățile pe care le avem. Suntem cetățenii unei Europe cu mai 
puține frontiere și cu mai multe oportunități de dezvoltare față de anul 1985 când cele zece state membre, care formau la acea 
dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devina Ziua Europei. Noi, românii, încă din 1877, suntem o reală 
sursă de bogăție pentru diversitatea culturilor, obiceiurilor, credințelor și limbilor,  și suntem datori să ne unim eforturile 
pentru prosperitate. Oare facem asta? Suntem conștienți de resposabilitatea pe care o avem față de înaintașii noștri? Dar față de 
cetățenii acestei țări? Suntem demni de tot ceea au făptuit, înfăptuit și făptuiesc toți cei care fac cinste acstei țări? 

Stimați colegi, nu putem clama binele doar citând devize și doar la ceas aniversar. Este nevoie de muncă, sacrificii și 
demnitate pentru a merita statutul de european. Vă invit să reflectăm fiecare asupra semnificației zilei de astăzi și să ne unim 
forțele pentru a avea rezultate și performanțe care să conducă la bunăstarea reală a fiecărui cetățean care crede într-o Europă 
unită. 

Deputat 
Vasile Gudu 

*** 
 
 
 

 
 Întrebări 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Informatizarea relațiilor dintre autoritățile fiscale și contribuabili 
 

Domnule ministru, 
 În Programul de guvernare PSD-ALDE condus de domnul Sorin Mihai Grindeanu,  a figurat angajamentul ferm al 
Guvernului potrivit căruia ”începând cu 1 decembrie 2018, nu va mai exista nicio taxă din sistemul fiscal al României care să 
nu poată fi plătită online”. Odată cu învestitura domnului Mihai Tudose în funcția de prim-ministru, termenul acestui obiectiv 
a fost avansat ”începând cu 1 ianuarie 2019 să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online.” 
 În Programul de guvernare 2018-2020 asumat și de domnia voastră, termenul privind informatizarea relațiilor dintre 
autoritățile fiscale și contribuabili a dispărut cu totul, fiind proclamat doar un obiectiv cu caracter general: ” ... impunerea și 
urmărirea aplicării unei prevederi legislative prin care să nu mai existe nicio taxă care să nu poată fi plătită online.” 
 Abandonarea termenului pentru implementarea acestei măsuri mult așteptate de cei peste 630 de mii de agenți 
economici români nu mai oferă nicio garanție că aceasta va mai fi pusă în aplicare în orizontul de timp al programului (2018-
2020). De asemenea, atrage atenția și neasumarea unui termen precis asupra unui obiectiv de guvernare pe care domnia voastră 
l-ați catalogat drept un obiectiv personal: ” înființarea unei direcții aflată în subordinea Prim-Ministrului, care va urmări 
reducerea numărului agențiilor și instituțiilor aflate în subordinea Guvernului”, precum și optimizarea cheltuielilor bugetare. În 
condițiile în care aceste obiective par a fi din categoria ”discutate și uitate”, iar chiar domnia voastră v-ați declarat revoltat de 
faptul că ”formularul online se depune la etajul 2”, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Care este termenul pe care dumneavoastră, ca ministru, vi-l asumați pentru realizarea integrală a informatizării relației 
dintre contribuabil și autoritățile fiscale, precum și pentru implementarea programului de eficientizare a cheltuielilor 
publice? 

- Care este termenul până la care vă asumați ca ANAF să poată dispună de un sistem informatic integrat și interconectat, 
astfel încât, pe viitor, să se evite emiterea de somații sau dispunerea de popriri de conturi pentru contribuabilii care și-
au onorat toate obligațiile fiscale la termen? 
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- În condițiile în care toate măsurile fiscale implementate în ultimele 15 luni nu au făcut decât să îngreuneze viața 
contribuabililor de bună-credință, vă solicit să îmi prezentați un set de trei măsuri pe care intenționați să le 
implementați în vederea diminuării marii evaziuni fiscale, cunoscută a fi în zona produselor accizabile. 

 Menționez că solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
Cu stimă, 

Deputat  
Dumitru Mihalescul 

*** 
 
Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării şi Inovării  

 

România nu are nici o strategie în domeniile inteligenței artificiale și blockchain 
Stimate domnule ministru, 
De curând, la Bruxelles, a avut loc evenimentul Digital Day 2018, care a reunit actori importanți din domeniul 

telecomunicațiilor și tehnologiei informatice. La eveniment s-au semnat două declarații. Prima este Declaraţia de Cooperare 
pentru Inteligenţa Artificială, cu 25 de țări europene semnatare, prin care s-a convenit colaborarea pentru susținerea şi 
dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale (IA). Cu ajutorul IA se pot genera soluții pentru numeroase provocări ale 
societății, de la asistența medicală la schimbările climatice, de la securitatea informatică la migrație. Cea de-a doua este 
Declaraţia privind înfiinţarea Parteneriatului European pentru Blockchain, ce își propune să fie un mijloc de cooperare între 
statele membre pentru schimb de experiență și expertiză în domeniul tehnic și de reglementare. Scopul îl reprezintă pregătirea 
cadrului pentru lansarea aplicațiilor de tip blockchain la nivelul întregii piețe digitale din UE. 

La acest eveniment, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Cercetării și Inovării (MCI), a participat şi 
secretarul de stat Ciprian Preda. Cu toate acestea, România nu se numără printre semnatarii celor două declarații, fapt semnalat 
și de către unele publicații din țara noastră. 

În acest context, vă adresăm următoarele întrebări: 
1. Care este strategia României în domeniile inteligenţei artificiale și blockchain, ştind că se numără printre priorităţile 

UE, iar, din ianuarie 2019, țara noastră va prelua Președinția Consiliului UE? 
2. Cum explicați faptul că România nu este semnatara nici uneia dintre cele două declarații? 
3. Care a fost mandatul secretarului de stat la evenimentul Digital Day 2018? Ce costuri a generat participarea 

reprezentantului român la acest eveniment şi ce justificare au? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat 

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

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Ce sprijin oferă Ministerul Educaţiei elevilor din mediul rural  
pentru a urma cursurile liceale? 

Stimate domnule ministru, 
Conform Eurostat, doar 26 % dintre tinerii români aveau, anul trecut, finalizate studiile superioare, plasând România 

pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința persoanelor, cu vârste între 30 şi 34 de ani, care au terminat o facultate.  
Una dintre principalele cauze ale acestei situaţii o reprezintă neglijarea sistemului de învăţământ preuniversitar, în special a 
ciclului liceal, din mediul rural. În condițiile în care, în 2017, mai mult de jumătate dintre românii cu vârsta între 15-19 ani 
trăiau în mediul rural, conform Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior. Mai mult, potrivit 
unui studiu al Fundaţiei World Vision România, 40% dintre elevii care abandonează şcoala după finalizarea ciclului gimnazial, 
rămân să lucreze în gospodărie.  

În aceste condiţii, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Câte licee şi grupuri şcolare vor fi deschise în mediul rural, până în 2020, de guvernul României?  
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2. Ce strategie are Ministerul Educaţiei în legătură cu subvenţionarea cheltuielilor de transport şi cazare pentru elevii din 
mediul rural, astfel încât să îşi continue studiile liceale în mediul urban, unde sunt localizate majoritatea liceelor şi grupurilor 
şcolare?  
3. În acest moment, ce programe derulează efectiv Ministerul Educaţiei pentru reducerea abandonului şcolar? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!          Deputat  

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

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale  
 

Criza manualelor școlare continuă, haosul din educație ia amploare 
Domnule  ministru,  
Judecătorii C.C.R. au admis sesizările referitoare la Editura Didactică și Pedagogică, prin care se dorea transformarea 

acesteia în societate pe acțiuni , pe motiv că înființarea acestei societăți nu poate fi făcută nici de guvern , nici de legislativ ci 
doar de către administrația publică centrală. 

Probabilitatea ca elevii să înceapă școala fără manuale școlare este foarte mare, deoarece timpul rămas, adică 5 luni 
până la începerea anului școlar 2018-2019, face imposibilă apariția acestora. 
Criza manualelor școlare, departe de a se stinge, se adâncește, în ultimii ani elevii români au început școala fără aceste 
manuale, extrem de necesare mai ales la clasele I-VIII. 

In acest sens, vă rog domnule ministru să aveți amabilitatea să îmi comunicați ce strategii aveți pentru ca la începutul 
noului an școlar, să nu se mai repete nebunia lipsei acestor manuale școlare, acum când întregul proces de producție a fost 
blocat prin decizia CCR? 

Menționez că doresc răspunul în scris.      Deputat  
Florin Stamatian 

***  
Adresată domnului Valentin POPA, ministrul Educației Naționale 
 

Situația Colegiului Național “David Prodan” din Cugir 
 

Stimate domnule ministru, 
Mă adresez dumneavoastă într-o problemă care suscită un mare interes pentru locuitorii din Cugir, județul Alba. După 

cum bine știți, luni, 7 mai, câteva zeci de părinți și elevi cugireni din clasele a VIII-a au protestat, în fața Colegiului Național 
“David Prodan” din Cugir, pentru a-și exprima nemulțumirea față de decizia Inspectoratului Școlar Județean Alba, avizată de 
Ministerul Educației Naționale, de a reduce cu o clasă planul de școlarizare al colegiului. Astfel, ISJ Alba a repartizat doar 
două clase, curs de zi, în loc de trei, comasând clasele de ”Ştiinţele Naturii” şi ”Filologie” într-una singură. Practic, prin 
această decizie, elevii de clasa a VIII-a care își doreau să studieze în cadrul acestei instituții de prestigiu, la nivel național și 
local, vor fi nevoiţi să aleagă alte licee din oraș sau județ. 

Inspectoratul și Ministerul trebuie să țină cont în decizia lor de nevoile comunității locale și de numărul ridicat de elevi 
care și-au exprimat opțiunea  de a studia la acest colegiu. De aceea, consider că existența a trei clase în planul de școlarizare al 
Colegiului Național “David Prodan” este pe deplin justificată. 

Având în vedere aceste considerente, vă solicit, domnule Ministru, în calitate de deputat de Alba, să prezentați care 
este poziția dumneavoastă pe acest subiect și să precizați dacă Ministerul Educației Naționale va da curs solicitării 
reprezentanților Colegiului Național “David Prodan”, dar și a părinților și elevilor din Cugir, de a păstra integral, în planul de 
școlarizare, cele trei clase de ”Matematică-Informatică”,  ”Ştiinţele Naturii” şi ”Filologie”?! 

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Florin Roman 
*** 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
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Direcția României în contextul tăierii fondurilor UE pentru țările membre  

care încalcă statul de drept 
 

Comisia Europeană a inițiat oficial un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea de a suspenda și tăia fondurile 
europene destinate unor state ce încalcă statul de drept pentru ciclul financiar 2021-2027.   

Comisia Europeană susține legătura între respectarea statului de drept și realizarea unei bune gestiuni financiare. Ținând 
cont de situația actuală a statului român în care opoziția politică, o parte a societății civile și presa reclamă abuzuri la nivelul 
statului de drept, România ar putea face obiectul unei astfel de sancțiuni. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt metodele prestabilite de a împiedica astfel de sancțiuni îndreptate către statul român? 
2. Care este impactul asupra statului român dacă pe viitor aceste sancțiuni vor fi puse în aplicare? 
3. Câte proiecte deja demarate ar putea rămâne fără o parte din finanțare dacă nu mai sunt acordați bani de la Uniunea 
Europeană? 
 Solicit răspunsul în scris. 
 Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

 

 

 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Depășirea limitei de deficit bugetar în 2018 a României 
 
Comisia Europeană a afirmat în urma efectuării unui studiu că în anii 2018-2019 România va atinge un deficit bugetar 

peste limita de 3% din produsul intern brut acceptată în Uniunea Europeană iar scumpirile de produse și servicii vor continua. 
Principalul factor ce stă la baza creșterii deficitului bugetar este creșterea salariilor din sectorul public. 

Depășirea limitei de 3% din PIB declanșează procedura UE de deficit excesiv iar în acest context, Comisia Europeană 
avertizează asupra a 4 riscuri asupra economiei țării descrise în continuare: 
-„Înăsprirea treptată a politicii monetare a băncii centrale ca răspuns la presiunile inflaționiste emergente și la o creștere a 
decalajului de producție ar putea slăbi perspectivele investițiilor private.” 
-„Investițiile ar putea fi afectate în mod negativ dacă guvernul va reduce în continuare investițiile publice pentru a-și atinge 
obiectivele privind deficitul bugetar.” 
-„Creșterea continuă a costului unitar al forței de muncă, datorată creșterii salariilor care depășește creșterea productivității, 
poate să reducă exporturile României.” 
-„În general, incertitudinea cu privire la politicile guvernului ar putea împiedica avansul economic”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt metodele prin care se propune evitarea depășirii limitei de deficit bugetar? 
2. Îndepărtarea celor 4 riscuri expuse de Comisia Europeană reprezintă o prioritate pentru instituția condusă de 
dumneavoastră? 
3. Considerați prognoza Comisiei Europene în concordanță cu realitatea economică din România? Dacă nu, explicați în ce mod 
este eronată? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                       
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Deputat 
Pavel Popescu 

*** 

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

Poziția angajaților din sectorul sanitar 
Sistemul sanitar este unul din pilonii de bază ce permite funcționarea unei societăți dezvoltate  și protejarea cetățenilor ei. 

Așadar, orice dezechilibru sau hotărâre ce nu susține în totalitate acest sistem duce la punerea în pericol a societății înseși. 
În urma protestelor angajaților din sănătate, reprezentanții sindicatelor amenință cu greva în mai multe spitale din țară 

așteptând o soluție pentru personalul auxiliar spre evitarea scăderii salariilor pentru luna mai 2018. Acțiunile salariaților din 
sănătate își au baza în plafonarea sporurilor ce conduc la scăderea salariilor pentru personalul auxiliar și la stimularea 
tensiunilor în rândul angajaților spitalelor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt soluțiile pe care le prevede instituția condusă de dumneavoastră și cum vor fi puse în practică? 
2. De ce nu s-au efectuat simulări privind legea salarizării pentru a se evita o astfel de situație? 
3. Reprezintă această situație o prioritate a Ministerului Muncii și Justiției Sociale având în vedere tensiunile din sistemul 

sanitar?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale 

Situația Muzeului Național al Banatului din Timișoara. 
 
Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara şi printre cele mai importante obiective de patrimoniu, sediul 

Muzeului Național al Banatului, a intrat în anul Centenarului tot ca șantier neterminat, iar lucrările de reabilitare durează de 
mai bine de un deceniu.  

Pentru a se verifica lucrările, proprietarul clădirii, Consiliul Județean Timiș, a comandat o expertiză care poate duce 
chiar și la noi procese în instanță. Aripa de Nord-Vest a castelului, aflată în reabilitare de 10 ani, cu procese, infiltrații de apă și 
multe probleme la activ, cel mai probabil nu va fi deschisă până în 2021, anul când Timișoara va fi Capitală Culturală 
Europeană.  

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, ce se întâmplă cu Muzeul Național al 

Banatului? 
2. Există fonduri alocate la buget pentru finalizarea lucrărilor la Muzeul Național al Banatului până în anul 2021?  

Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Situația salariilor angajaților din sănătate 
 

Din cauza situației create de noile reglementări salariale din sănătate, la Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”  din 
Lugoj, directorul Erwin Floroni a fost nevoit să vină cu o propunere șoc, și anume, angajații ale căror salarii au crescut să 
doneze colegilor mai puțin norocoși. 
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Medicii Spitalului Municipal din Lugoj și-au propuns să doneze 100 de lei pentru colegii lor care au salariile 
diminuate din cauza noilor reglementări salariale din sănătate. Printre aceștia se regăsesc infirmiere, brancardieri şi personalul 
administrativ. 

„Noi, medicii, am hotărât să fim solidari cu personalul auxiliar și să punem umăr la umăr și să acoperim pierderile. 
Dacă toți medicii am pune 100 de lei, practic am acoperi aceste pierderi. Noi ne considerăm o familie”, a spus dr. Erwin 
Floroni, managerul spitalului municipal Lugoj. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum intenționați să rezolvați această problemă, având în vedere greva din sănătate? 
2. Cum e posibil să se ajungă într-o astfel de situație? 
3. Veți găsi soluții în ceea ce privește nemulţumirile angajaţilor din spitale legate de regulamentul se sporuri?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lotul 3 al autorstrăzii Lugoj-Deva 
 

Având în vedere cunoscuta dispută între Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, și societatea spaniolă contractată pentru construcția Lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, miercuri, 2 mai 
s-a prezentat pe teren o delegație condusă de Ministrul Transporturilor și ambasadorul Spaniei la Bucureşti, Ramiro Fernández 
Bachiller. Conform anunţului Ministerului Transporturilor, această deplasare a avut loc „pentru a evalua gradul de mobilizare a 
constructorului, asociere al cărei lider este firma spaniolă Comsa”. Deşi lotul 3 este cel mai înaintat ca procent de realizare, 
Ministerul Transporturilor a acuzat permanent că pe şantier nu există mobilizare a muncitorilor şi utilajelor pentru acel şantier.  

Contractul de execuție a lotului 3 a fost semnat în mai 2013, iar valoarea licitată a lucrărilor a fost de 579 milioane de 
lei. Finalizarea acestui lot ar fi trebuit să aibă loc în mai 2016. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va fi finalizat lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva? 
2. Care au fost concluziile întâlnirii cu ambasadorul Spaniei la București? 
3. Inteționați să reziliați contractul cu societatea resposabilă construcției lotului 3?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,             Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 

Starea dezastroasă a drumului DN68 Margina-Ilia 
 

Drumul național 68A este singurul care face legătura dintre orașul Timișoara și orașul Deva și este plin de cratere, se 
află într-o stare dezastroasă, pe aproape 40 de km din cei 80 de km abia dacă se poate circula. DN 68A face legătura dintre 
DN6 și DN7 și facilitează accesul la autorstrada A1 prin nodul rutier de pe raza localității Margina. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce planuri de reabilitare sunt pentru DN 68A Margina-Ilia? 
2. În acest context, exista soluții pentru devierea traficului greu de pe acest drum național pe alte variante ocolitoare?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

Clarificări asupra situației cetățenilor din state din afara UE ce lucrează în România 
În urma discuțiilor asupra eliminării obligativității de a remunera angajații din străinătate cu cel puțin salariul mediu 

brut pe economie și înlocuirea acestuia cu salariul minim pe economie între reprezentanții Ministerului de Finanțe și 
Ministerului Fondurilor Europene, România se poate confrunta cu o schimbare majoră pe piața muncii. 

În 2017 autoritățile calificate au emis peste 4.900 de premise de muncă pentru cetățeni originari din state din afara UE. 
Ulterior noii decizii, angajatorii se pot orienta către încheierea de contracte de muncă cu acești cetățeni, situație mult mai 
profitabilă în comparație cu angajarea cetățenilor de origine română. 

În același timp, potențialii angajați din afara UE pot fi descurajați în a alege România ca destinație profesională. 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. De ce nu se efectuează demersuri în angajarea cetățenilor români din județe unde șomajul este ridicat precum Vaslui, 

Mehedinți sau Teleorman? 
2. Au fost făcute statistici simulative ce informează asupra creșterii sau descreșterii numărului de angajați din state din 

afara UE? 
3. Există statistici actualizate ce oferă informații asupra străinilor din afara statelor UE ce sunt angajați “la negru” în 

România?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
 

 Interpelări 

Adresată: doamnnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății  
De către: Ionel Palăr, deputat 
Obiectul interpelării: Spitalul Municipal Bacău 
 

Stimata doamnă Sorina Pintea, Ministru al Sănătății,  
În calitatea de reprezentant al Circumscripției Electorale nr.4 Bacău în Camera Deputaților, am urmărit cu interes 

vizita pe care ați efectuat-o în data de 4 mai 2018 în Bacău, unde unul dintre obiectivele dumneavoastră a fost situația existentă 
la Spitalul Municipal Bacău. 

Vă reamintesc că această investiție, realizată în timpul administrației liberale, era gata în proporție de 80% în anul 
2016, iar de la preluarea mandatului de către actuala administrație, obiectivul a fost abandonat. 

În urma vizitei dumneavoastră, de a cărei bună intenție nu mă îndoiesc, cu siguranță că v-ați informat cu privire la 
acest obiectiv și ați luat o serie de decizii.  

Ținând seama de interesul public, ca reprezentant al comunității în Parlamentul României, vă rog să îmi răspundeți în 
cel mai scurt timp posibil, la o serie de întrebări legate de acest subiect: 

1. Care este soluția pe care o agreați în ceea ce privește Spitalul Municipal și Spitalul Județean de Urgență Bacău: 
aveți în vedere o asociere sau un transfer de proprietate a Spitalului Municipal către Consiliul Județean Bacău? 

2. În cazul în care alegeți varianta transferului de proprietate, aveți în vedere o despăgubire a municipiului Bacău, 
echivalentă contravalorii lucrărilor efectuate din banii municipalității pentru realizarea acestui obiectiv? 

3. Ce sumă aveți în vedere a fi alocată pentru finalizarea lucrărilor și din ce fonduri vor proveni acești bani? 
4. Cine va organiza licitația pentru finalizarea lucrărilor: Consiliul Județean Bacău sau Ministerul Sănătății, pentru că 

declarațiile dumneavoastră nu au fost suficient de explicite? 
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5. Care este calendarul pe care îl aveți în vedere pentru ca investiția să poată să fie finalizată? Vă rugăm să ne precizați 
exact pașii pe care îi aveți în vedere.  

În speranța unui răspuns prompt, vă asigur de toată deschiderea, pentru o bună colaborare în folosul pacienților din 
municipiul și județul Bacău. 

Cu stimă, 
*** 

 
Adresată: doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
De către: Pavel Popescu, deputat  
Obiectul întrebării: Lămuriri cu privire la siguranța românilor în urma tentativei de jaf de la Sinești. 

 
Stimată doamnă ministru, 
La data de 1 Mai 2018, pe drumul E85, în zona Sinești, un cetățean din orașul Buzău a fost victima unei tentative de 

jaf în timp ce se afla, alături de copii săi în autoturismul personal, într-o benzinărie.  
Apariția unei bande de hoți din zona unei păduri cât și reacția poliției după ce bărbatul a sunat la 112 indică recurența 

acestor incidente cât și organizarea amănunțită în grup a tâlharilor.  
După aceste evenimente ați declarat urmatoarele: „Eu de ieri (miercuri n.r.) am dat dispoziţii să se facă verificări. Adică mă 
interesează dacă acolo este o situaţie care se întâmplă cu precădere sau sunt cazuri izolate. Mai mult decât atât, din câte ştiu, 
inspectorul general al Poliţiei Române a dispus verificări la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa, cât şi la Poliţia din 
Sineşti şi celelalte aspecte care vor rezulta în urma acestor verificări vor fi comunicate de către inspectorul general al Poliţiei 
Române”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. În ce stadiu este ancheta declanșată?  Ce măsuri au fost luate urgent cu privire la situația creată? 
2. De ce au fost ascunse până acum astfel de situații deși au fost semnalate anterior încă alte 37 de cazuri? 
3. Cum puteți caracteriza eficiența sistemul intern actual de securitate în baza ultimelor întâmplări de la Sinești?  

Solicit răspunsul oral și în scris.  
*** 

 
Adresată: doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
De către: Pavel Popescu, deputat  
Obiectul întrebării: Situația alarmantă din zona Sinești, județul Ialomița 
 

Stimate doamnă ministru, 
Potrivit ultimelor estimări oficiale, 37 de soferi au fost atacați la drumul mare, doar în zona Sinești, pe drumul 

european 85, județul Ialomița.  
Potrivit Şefului Poliţiei Române, Cătălin Ioniță, a fost trimis corpul de control la IPJ Ialomiţa pentru a verifica 

activitatea la nivel managerial, la nivel de ordine publică și de ce doar un suspect a fost prins şi trimis în judecată în ultimii doi 
ani.  

„Este un control care vizează şi îndrumarea colegilor nostri. Deci am dispus ca pe lângă colegii de la Direcţia Control 
să fie şi colegi de la ordine publică şi investigatii criminale” a declarat Șeful Poliției Române, Cătălin Ioniță. 

Având în vedere situația alarmantă din zona Sinești, județul Ialomița, vă rog să prezentați public de ce până la ora 
actuală nu a fost solicitată demisia șefului IPJ Ialomița și a întregii echipe manageriale? De asemenea, câți agenți de poliție 
responsabili pentru ordinea publică sunt la acest moment în cadrul IPJ Ialomița?  

Și având în vedere faptul că situația dezastroasă la nivel de IPJ Ialomița era cunoscută și la nivel central, de ce nu s-au 
luat masuri până în acest moment? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,  

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Declarație politică 

Declarație politică 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 

 Cu declarația mea politică de azi doresc să trag un semnal de alarmă, cu privire la pagubele imense cauzate de mistreți 
în culturile de porumb proaspăt semănate. Poate sună banal, dar sute de fermieri sunt afectați de acest fenomen. Se pune în 
pericol producția din acest an, nu numai producția de porumb ci și de celelalte culturi, însă situația cea mai gravă s-a notificat 
în cazul semănăturilor de porumb. 

Stimați colegi, este inacceptabil să se bată joc de munca fermierilor, oamenilor simpli care speră și muncesc pentru o 
producție pentru a-și asigura subzistența. Știm cu toții că acest fenomen nu este o noutate, și totuși ani de zile nu s-a găsit o 
soluție satisfăcătoare. Conform art. 2 din Legea Vânătorii nr. 407/2006, fauna de interes cinegetic este resursă naturală, bun 
public, iar art. 1375 din Codul civil prevede că ”Proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde, independent 
de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.” Prin urmare statul prin autoritățile 
competente va fi ținut să răspundă pentru pagubele cauzate de fondul cinegetic. Iar în cazul fondurilor cinegetice date în 
administrare, pagubele trebuie să fie suportate de către gestionarul acestora. Din păcate, reglementarea legală actuală este prea 
permisivă, prevede obligația de prevenire a pagubelor cauzate de speciile fondului cinegetic atât pentru  gestionarul fondului 
cinegetic cât și pentru proprietarii culturilor agricole, silvice sau ai animalelor domestice, ceea ce este absurd. Fermierii trebuie 
să suporte cheltuielile de loc neglijabile a împrejmuirii terenurilor și paza acestora. S-a dovedit de nenumărate rânduri că 
agricultorii nu pot să ia măsuri eficiente pentru a preveni astfel de pagube. De altfel, acesta este un non-sens, pentru că riscul 
potențial se află pe partea gestionarilor fondului cinegetic, astfel doar aceștia pot și trebuie să ia toate măsurile de siguranță și 
de prevenire. În acest sens, UDMR-ul a susținut mai multe amendamente prin care s-ar clarifica faptul că obligația de 
prevenire a oricărei pagube o incumbă exclusiv gestionarul fondului cinegetic. Astfel s-ar simplifica și procedura de 
despăgubire, iar cererile de despăgubire ale agricultorilor nu s-ar putea respinge pe motivul că aceștia nu au respectat toate 
obligațiile privind prevenirea unor pagube. Însă amendamentele UDMR au fost respinse. Astfel, deocamdată agricultorii 
trebuie să se pregătească împotriva unor riscuri absolut imprevizibile. 

Pe de altă parte, trebuie reexaminată politica de specialitate privind populațiile fondurilor cinegetice. Trebuie verificat 
dacă gestionarii îngrijesc fondul cinegetic în mod corespunzător, dacă se asigură hrană suplimentară. De asemenea, trebuie 
verificat dacă nu cumva suntem în situația suprapopulării fondurilor, caz în care trebuie modificate cotele de colectare în așa 
fel încât să se asigure echilibrul ecologic.   

În ultimul rând, dacă organele competente au luat toate măsurile necesare și oportune, nu rămâne altă soluție decât să o 
ușurăm procedura de constatare a pagubelor și cea a despăgubirii în sine. Astfel încât cei păgubiți să primească compensații în 
cel mai scurt timp și printr-o procedură simplificată, cu termene precise. Aici trebuie să precizăm că în nenumărate cazuri deși 
constatarea și evaluare pagubei s-a finalizat respectiv stabilirea cuantumului despăgubirii s-a realizat,  plata daunelor nu s-a 
efectuat nici în ziua de azi. De aceea UDMR-ul încurajează mutarea competențelor de la nivel central  la nivel județean, la 
autoritățile publice descentralizate specializate. 

În concluzie, urgentăm efectuarea unor verificări la nivelul gestionarilor fondurilor cinegetice, dacă aceștia respectă 
obligațiile ce le revin, pe de alta parte cerem autorităților competente să reorganizeze procedura despăgubirilor ținând cont în 
primul rând de interesul fermierilor păgubiți. 

Deputat 
Seres Dénes 
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*** 
 
 
 Întrebări 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne  
 

Urgentarea demersurilor pentru înscrierea unei mențiuni de divorț în DEPABD 

Problema pe care o supun atenției dumneavoastră este înregistrarea la Direcția pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) a unei mențiuni legate de divorț și schimbare de nume în străinătate. Astfel, 
Consiliul local al Municipiului Oradea, prin SPCLEP, a înregistrat în data de 18.04.2018, dosarul nr. 576130 privitor la 
cetățeanul Suto Karoly. Situația acestuia este ceva mai complicată deoarece dorește să se căsătorească în România, iar 
autoritatea locală sus-amintită l-a îndrumat către DEBAPD pentru clarificarea stării sale civile în actele din România, el 
depunând la autoritatea locală certificatele de căsătorie și de divorț necesare, dar mai este nevoie de înscrierea mențiunii de 
divorț.  Întrucât din motive obiective căsătoria civilă trebuie să aibă loc cât mai curând, în prima parte a lunii mai,  

Vă rog ca, în măsura posibilităților, să urgentați procedura de emitere a actelor necesare, astfel încât căsătoria să poată 
avea loc.          Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 

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

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

 

Stimată doamnă ministru, 
 Asociația Editorilor de Presă Locală și Regională de Limbă Maghiară din România reprezentată de către președintele 
Balázs Bence, în data de 21 martie 2018, a formulat o petiție către dumneavoastră cu privire la reconsiderarea conținutului 
actelor normative OUG 79/2017, OG 4/2017 și OUG 3/20l8, și găsirea unor soluții adecvate pentru tipurile de activități 
specifice, unde sunt necesari, în exclusivitate sau preponderent, angajați cu normă redusă.  

Atașat găsiți Petiția formulată de către Asociația Editorilor de Presă Locală și Regională de Limbă Maghiară din 
România. 
Întrebare: 
 Vă rog să precizați care este motivul din cauza căruia nici până în prezent Asociația nu a primit un răspuns la petiția 
formulată? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,      Deputat 

Kulcsár-Terza József-György 
*** 

 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Starea avansată de degradare a clădirii Oficiului Poștal nr.1 Satu Mare 
 

Stimate domnule ministru, 
În luna aprilie s-au împlinit patru ani de când, în urma unei întrebări adresate atunci de colegul meu, fostul deputat 

Gabor Kereskenyi, conducerea Companiei Naționale Poșta Română promitea că va constitui o comisie pentru a stabili starea 
tehnică a clădirii Oficiului Poștal nr.1 Satu Mare și apoi se va avea în vedere alocarea de fonduri pentru expertizarea, 
proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a imobilului. 

Au trecut patru ani fără nici un rezultat, clădirea se află în continuare într-o stare avansată de degradare, iar conducerea 
CN Poșta Română asistă impasibil la distrugerea a unui imobil aflat în patrimoniul național. 
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Sătmărenii își amintesc că ”Palatul Poștei” de altădată era o bijuterie arhitecturală, una din cele mai frumoase clădiri 
din oraș. Din păcate, CN Poșta Română nu a investit nimic în ultimii 25 de ani, acum imobilul este un pericol pentru trecători, 
dar și pentru angajații Oficiului Poștal nr.1. 

Întrebare: Când preconizați că vor fi alocate fonduri în vederea reabilitării clădirii Oficiului Poștal nr.1 Satu Mare?  
Ce măsuri vor fi luate în vederea stopării degradării clădirii ? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,                Deputat 

Magyar Lóránd Bálint 
*** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


