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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 16 – 20 octombrie 2017) 

 
 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaților de luni, 16 octombrie 2017 

 
La Camera Deputaţilor s-au desfăşurat, luni, 16 octombrie, în cadrul „Orei Guvernului”, dezbaterile politice 

cu tema „Situaţia creată de pensionarea şi reangajarea aceloraşi persoane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, 
la solicitarea Grupului parlamentar al PSD. 

Tema a fost prezentată de liderul PSD, domnul deputat Ioan Munteanu. Punctul de vedere al Executivului a 
fost expus pe larg de către doamna Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne.  

La dezbateri au participat deputații: Florin Claudiu Roman şi Gheorghe Tinel (Grupul parlamentar al PNL), 
Pop Georgian (Grupul parlamentar al PSD), Claudiu Năsui (Grupul parlamentar al USR), Marius Gheorghe Surgent 
(Grupul parlamentar al ALDE), Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP) şi Remus Adrian Borza (deputat 
neafiliat). 

*** 
 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 17 octombrie 2017 
 

Camera Deputaţilor a respins, marţi, 17 octombrie, prin vot secret cu bile, solicitarea nr.2315/C/2017 a 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la formularea cererii de 
efectuare a urmăririi penale faţă de doamna deputat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor 
Climatice, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în dosarul nr.218/P/2017 al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. In favoarea solicitării s-au înregistrat 99 de voturi, iar împotrivă 184. 

La dezbaterile pe marginea acestui subiect au participat deputaţii: Raluca Turcan (Grupul parlamentar al 
PNL), Cristian Ghinea (Grupul parlamentar al USR), Corneliu Bichineţ (Grupul parlamentar al PMP), Varujan 
Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE) şi Alexandru Bălănescu (Grupul parlamentar al PSD). 

In aceeaşi zi, deputaţii au adoptat, prin vot final, următoarele proiecte de lege şi propuneri legislative: 
1. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a 
treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea 
acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru 
acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la 
Aarhus la 24 iunie 1998 (PL-x 231/2017) - lege ordinară – 262 voturi pentru; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri 
privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la 
societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării 
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (PL-x 287/2017) - lege ordinară – 218 voturi 
pentru, 44 împotrivă, 3 abţineri; 
3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, 
semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 (PL-x 285/2017) - lege ordinară – 269 voturi pentru; 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 (Pl-x 225/2017) -
 lege organică – 272 voturi pentru; 
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A fost retrimis Comisiei pentru industrii, în vederea întocmirii unui nou raport, în termen de două săptămâni, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 110/2017) - lege ordinară. 
  

*** 
 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și a Senatului de miercuri, 18 octombrie 2017 
 

Parlamentul României a adoptat, miercuri 18 octombrie, următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.20/2017 pentru 

modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia 
(unanimitate de voturi). Potrivit acestui act normativ, domnul deputat Sorin Lazăr  va face parte din Comisia 
permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, în locul domnului deputat Matei 
Călin Vasile Andrei. 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.16/2017 privind 
aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (unanimitate de voturi). 

3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.68/2017 pentru 
constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (219 voturi pentru, 52 împotrivă). 

4. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea 
Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare 
pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 (unanimitate de voturi). 
Documentul prevede înlocuirea domnului deputat Ben Oni Ardelean din Comisia specială comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene, cu domnul deputat Nicolae Neagu, ambii din Grupul parlamentar al PNL. 

5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii (226 voturi pentru, 43 
împotrivă, 2 abţineri). 

In aceeaşi zi, Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat, în şedinţa de miercuri, proiectul de Hotărâre privind 
numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei. 

În functia de preşedinte al ANRE a fost ales Dumitru Chiriţă (deputat PSD), cu 220 de voturi pentru şi 79 
împotrivă, vicepreşedinte - Nagy Bege Zoltan (la propunerea UDMR), cu 220 de voturi pentru şi 79 împotrivă. 

În calitate de membri ai Comitetului de reglementare al ANRE au fost aleşi Cornelia Sulger (la propunerea 
PSD), cu 219 voturi pentru şi 80 împotrivă şi Gheorghe Gabriel Gheorghe (la propunerea ALDE), cu 219 voturi 
pentru şi 80 împotrivă. Mandatul acestora este de cinci ani, începând cu data de 23 octombrie 2017. 

Votul a fost secret, cu buletine. 
Domnul deputat Andrei Pop (Grupul parlamentar al PSD) a fost ales în calitatea de reprezentant al 

Parlamentului României în Comitetul pentru finanţele publice locale (vot secret cu buletine, 223 voturi pentru, 76 
împotrivă). 
 

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

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2017* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 20 octombrie 2017) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1155 

din care:  
– existente la sfârşitul anului 2016 793 
– înregistrate în cursul lunii ianuarie 2017 6 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 241 

- înregistrate în luna august 2017 1
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 114
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 450
517 

– votate  515 
             din care: - înaintate la Senat     44
                            - în procedura de promulgare 16 

                            - promulgate** 185 
                            - respinse definitiv 266 

                            - în reexaminare la Senat 4
                            - în mediere 1
                            - în divergenţă 1
2) Se află în proces legislativ 646 

a) pe ordinea de zi 160 

b) la comisii  465
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16 
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

5 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 30 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  4 

 
     Cele 515 iniţiative legislative votate privesc: 

                         162 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    100  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          49  proiecte de legi  
                         353 propuneri legislative 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 202 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în 
legislatura anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 
181 din iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 4 din iniţiativele legislative 
adoptate în  sesiunea septembrie – decembrie 2017. 
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C. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE  
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2017 
 

(Situaţia cuprinde datele la 20 octombrie 2017) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 723 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 114 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 55

81 

– votate  79   

             din care: - înaintate la Senat      23 

                            - în procedura de promulgare 13 

                            - promulgate* 4 

                            - respinse definitiv 39 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 646 

a) pe ordinea de zi 160 

b) la comisii  465 

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

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

5 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 34 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 30 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  4 

 
 

   Cele 79 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                       27 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
    14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               13 proiecte de legi 
                       52 propuneri legislative 
 
 
               * În anul 2017 au fost promulgate 202 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 16 şi marţi, 17 octombrie 2017 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

146 

        din care: - în dezbatere 
 

146 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          1  

4 

   - votate 
 

4 

                           - la Senat 
 

3 

                           - la promulgare 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
      ▪ Cele   4 iniţiative legislative votate privesc: 
                        3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                               1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                              2  proiecte de legi  
                        1 propunere legislativă 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

(săptămâna 16 – 20 octombrie 2017) 
 
 
 

 
 

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

1.  PL-x 287/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2017 pentru 
aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de 
acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile 
administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat  
 
 
 

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

1. Pl-x 225/2017 – Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 
18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi 
în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 
1 ianuarie- 31 decembrie 2013  
 

2. PL-x 285/2017 – Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia 
în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016  
 

5. PL-x  231/2017 - Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 
2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 
aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe 
lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi 
nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una 
reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei 
asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 
1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară 

parlamentară a anului 2017 
 

(situaţie la data de 23 octombrie 2017) 
 
 

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

Din totalul proiectelor de legi, 80 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs 
diferite etape ale procesului legislativ:  

 
Stadiul proiectelor  

de legi 
Senat 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
15 
 

0 

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

 
1 
 
4 
 

0 

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

9 
0 
 
0 
1 

Camera 
Deputaţilor:  

54 21 

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

4 
 

45 
 
0 

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

1 
0 
 
4 
0 

Procedură 
comună: 

 11 

Total: 69 21  
 

54 
  

 
15 
 

 80  69 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2017 

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2233  ooccttoommbbrriiee  22001177))  
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                                          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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

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

S - Adoptat pe 
12.02.2015 

CD - OZ Plen 
MUN 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 
26.09.2017 
(403/R/2017) 

2 PLx 
305/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
securitate între Guvernul României şi Guvernul 
Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 24 mai 2017.  
(poz. II-68) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României 
şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 24 mai 2017.  
 

CD - OZ Plen 
APĂR 
S - 

 
 
 
Raport depus 
pe 
12.10.2017 
(435/R/2017) 

3 

PLx  
238/2017 

 
L 

116/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - OZ Plen 
BUG şi IND 
  
 
 

 
 
 
 
Raport depus 
pe 
17.10.2017 
(501/R/2017) 

4 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
26.09.2017 
CD -  OZ Plen 
JUR 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 
18.10.2017 
(506/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

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

5 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - OZ Plen 
BUG şi JUR 
  
 

 
 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 
19.10.2017 
(509/R/2017) 

6 

PLx  
504/2016 

 
L 

454/2016 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Actualizarea definiției autorităților cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, în vederea extinderii 
aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate 
structurile care au responsabilitatea gestionării și controlului 
fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru 
perioada de programare 2014-2020. S-au introdus prevederi 
noi care să asigure armonizarea reglementărilor legale 
naționale cu reglementările europene, în special în ceea ce 
privește măsurile pe care autoritățile naționale le întreprind 
în vederea combaterii fraudelor cu fonduri europene și 
protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
inclusiv pentru perioada de programare 2014-2020. 

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD - BUG şi 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
15.11.2016 

7 

Plx  
226/2017 

 
L 

94/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
06.06.2017 

CD - ECON și 
IND  
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
19.06.2017 

8 

PLx  
828/2015 

 
L 

545/2015 
 

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

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

S - Adoptat pe 
23.11.2015 
CD - BUG  
pt. raport 
 
 

 
 
 
TDR: 
10.12.2015 



 

Nr. 
crt 

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

9 

PLx  
128/2017 

 
L 

633/2016 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
07.03.2017 

10 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
28.02.2017 

CD - BUG, 
ADMIN  şi 
MUN  pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
28.03.2017 

11 

PLx  
71/2015 

 
L 

604/2014 
 

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

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

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 

12 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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 

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 



 

Nr. 
crt 

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

comun 
 

13 

Plx  
243/2017 

 
L 

91/2017 
 

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

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

S - Adoptat pe 
20.06.2017 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 

 
TDR: 
05.09.2017 

14 

Plx  
329/2017 

 
L 

226/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG și 
ADMIN  
pt. raport 
comun  
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

15 

Plx  
331/2017 

 
L 

214/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 

16 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele 
măsuri în vederea accelerării implementării 
proiectelor de infrastructură de transport de interes 
național, pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  BUG  
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

pentru perioada de programare 2014-2020, pentru 
completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare și modificarea și completarea unor acte 
normative. (poz. I-a-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

17 

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-a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
TDR: 
31.10.2017 
 

18 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

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

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

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

TDR: 
12.11.2015 

19 

PLx 
482/2016 

 
L 

455/2016 

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

 
 

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

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

TDR: 
10.11.2016 



 

Nr. 
crt 

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

20 

PLx 
110/2017 

 
L 

574/2016 

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

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

S  - Adoptat pe 
08.02.2017 
CD -  Retrimis 
pe 17.10.2012 la
IND 
 pt. raport 
suplimentar 
 
 

TDR: 
06.11.2017 

21 

PLx 
198/2017 

 
L 

59/2017 

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

 

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

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

TDR: 
30.05.2017 

22 

Plx 
239/2017 

 
L 

92/2017 

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

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

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

TDR: 
28.06.2017 



 

Nr. 
crt 

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

23 

PLx 
327/2017 

 
L 

250/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  IND și  
TRSP   
pt.raport comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

24 

PLx 
341/2017 

 
L 

182/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  IND și  
MED   
pt.raport comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

25 

PLx 
343/2017 

 
L 

253/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  IND și  
APĂR  
pt.raport comun 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

26 

PLx 
84/2016 

 
L 

23/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
15.06.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
26/2017 

 
L 

557/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
16.02.2017 
 

28 

PLx 
273/2017 

 
L 

134/2017 

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

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

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

 
TDR: 
27.09.2017 
 

29 

PLx 
308/2017 

 
L 

148/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
19.10.2017 
 

30 

PLx 
330/2017 

 
L 

212/2017 

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

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 -  Adoptat pe 
04.10.2017 
CD -  TRSP  
 pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

31 

PLx 
468/2012 

 
L 

333/2012 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
29.11.2012 
 

32 

Plx 
411/2016 

 
L 

303/2016 
 

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

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

S  - Respins  pe 
27.09.2016 
CD - AGRI  
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
18.10.2016 
 

33 

Plx 
318/2017 

 
L 

159/2017 

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

 

S -  Adoptat pe 
26.09.2017 
CD -  AGRI și 
JUR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
19.10.2016 
 

34 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

35 PLx 
338/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului. (poz. II-27) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, 
în sensul înființării, în cadrul instituției, a Domeniului pentru 
protecția și promovarea drepturilor copilului, coordonat de 
un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul 
Copilului. 

CD -  DROM și 
JUR pt. raport 
comun 
 S  - 

TDR: 
31.10.2017 
 



 

Nr. 
crt 

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

36 

PLx 
451/2016 

 
L 

450/2016 
 

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

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

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

 
 
TDR: 
27.10.2016 
 

37 

PLx 
506/2016 

 
L 

457/2016 

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

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

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

 
 
TDR: 
15.11.2016 
 

38 

PLx 
340/2017 

 
L 

177/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN și 
JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

39 

PLx 
347/2017 

 
L 

221/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  ADMIN  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
31.10.2017 
 

40 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

Crearea cadrului legal unitar privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, ca urmare a necesităţii 
adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile 
reglementări europene în acest domeniu, în contextul 
îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României şi care 
derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, 
evitând astfel, eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea termenului 
de transpunere a Directivei nr.2012/19/UE a Parlamentului 

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 



 

Nr. 
crt 

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

 European şi a Consiliului din 4 iulie 2012, privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice (DEEE), respectiv 14 
februarie 2014, precum şi prin încălcarea, de către 
autorităţile române, a angajamentului de a transpune 
respectivul act europen până la sfârşitul lunii august 2014, 
contribuind la reducerea deşeurilor şi la eficientizarea 
valorificării resurselor, prin promovarea de noi standarde 
privind colectarea, reutilizarea şi reciclarea echipamentelor 
electronice uzate. 

41 

PLx 
505/2016 

 
L 

456/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
01.11.2016 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
15.11.2016 

42 

PLx 
481/2016 

 
L 

451/2016 

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

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

S - Adoptat pe 
17.10.2016 

CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 

43 

PLx 
351/2017 

 
L 

213/2017 

Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale 
unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 
din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al 
statului român. (poz. I-a-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, curativă şi 
controlul medical de către Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru Preşedintele 
României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi Prim-ministrul Guvernului României, precum 
şi pentru omologii acestora şi omologilor acestora şi se 
stabileşte modalitatea de finanţare a activităţilor menţionate 
mai sus.  

S - Adoptat pe 
11.10.2017 

CD - SĂN și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
31.10.2017 

44 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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, 

S - Adoptat pe 
25.05.2011 

CD - Retrimis 
pe data de 
27.03.2012 la 
ÎNV 

TDR: 
10.04.2012 



 

Nr. 
crt 

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

schimbarea procedurii de evaluare a institutelor de 
cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de 
finanţare pe trei nivele. 

 pt. raport 
suplimentar 
 

45 

PLx 
839/2015 

 
L 

393/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
18.11.2015 

CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
17.12.2015 

46 
Plx 

181/2017 
 

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

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

CD - ÎNV 
 pt. raport  
S -  
 

TDR: 
20.06.2017 

47 

PLx 
274/2017 

 
L 

150/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
04.07.2017 

CD - ÎNV 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
27.09.2017 

48 

PLx 
394/2013 

 
L 

299/2013 

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

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

S - Adoptat pe 
21.10.2013 

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

 
 
TDR: 
17.03.2017 



 

Nr. 
crt 

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

49 

PLx 
152/2017 

 
L 

22/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.09.2017 

CD - POL EXT 
și JUR 
 pt. raport 
comun 

TDR: 
24.10.2017 

50 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

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

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

S -  Adoptată pe 
25.09.2017 

CD - JUR 
 pt. raport 

 
 
TDR: 
19.10.2017 

51 PLx 
335/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării 
Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii 
Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a 
XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI 
(14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 
124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat 
la Roma, la 17 iulie 1998. (poz. II-26) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Ratificarea rezoluției ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de cea de-
a XIV-a sesiune a ASP (Adunării Statelor Părți) la Statutul de 
la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, cu privire 
la art.124 din Statutul Curții Penale Internaționale. 

CD - JUR 
 pt. raport 
S -   

TDR: 
26.10.2017 

52 

PLx 
342/2017 

 
L 

218/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR și 
APĂR 
 pt. raport 
comun 
 

TDR: 
31.10.2017 

53 PLx 
337/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 

Asigurarea protecției Informațiilor clasificate schimbate sau 
generate în procesul de cooperare dintre Părți sau dintre 
persoanele juridice din statele Părților. 

CD - APĂR 
 pt. raport 
S -   

TDR: 
31.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

54 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

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

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

S - Adoptat pe 
26.06.2017 

CD - POL EXT 
și CROMANII 
 pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.09.2017 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
178/2017 

 
L 

57/2017 

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

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

S -  AGRI 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
21.06.2017 
 

2 L 
158/2017 

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

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  BUG și JUR 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
10.10.2017 

3 L 
161/2017 

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

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

S -  JUR și CULT 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 

4 L 
162/2017 

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

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

S -  Respins pe 
17.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 



 

Nr. 
crt 

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

5 L 
179/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

6 
 

L 
181/2017 

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

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

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

 

TDR: 
19.09.2017 
Comisia 
pentru 
dezvoltare 
regională 
solicită 
decalarea cu 
2 săptămâni a 
termenului 
pentru 
depunerea 
raportului, și 
încadrarea în 
categoria 
legilor de 
complexitate 
cu termen de 
adoptare de 
60 de zile. 

7 L 
193/2017 

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

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

S -  ADMIN 
pt. raport  
CD -   
 

TDR: 
19.09.2017 
 

8 L 
204/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -   
 

 



 

Nr. 
crt 

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

9 L 
215/2017 

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

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

S -  OZ ZI 
MUN 
CD -   
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul-
favorabil  

10 L 
216/2017 

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

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

S -  SĂN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
18.10.2017 

11 L 
217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz. 
I-a-17) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -  JUR 
pt. raport 
suplimentar 
CD -   
 

 

12 L 
232/2017 

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

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

S -  ADMIN și 
TRSP 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
10.10.2017 

13 L 
254/2017 

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

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

S -  EC și MED 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
17.10.2017 

14 L 
257/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 
măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 
operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu 

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   

TDR: 
03.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare şi pentru completarea Legii nr.71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil. (poz. I-a-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

15 L 
258/2017 

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

Aprobarea Programului geologic la nivel naţional. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

16 L 
324/2017 

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

 

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
D -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

17 L 
326/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
17.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

18 L 
356/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 

19 L 
357/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  

Modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind 
Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu 
modificările ulterioare, în principal, în scopul punerii de 
acord a reglementării cu Decizia Curții Constituționale 

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -   
 

Trimis la 
Camera 
Deputaților 
pentru 
dezbatere. 



 

Nr. 
crt 

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

(poz. I-b-15) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

nr. 803/2015, prin care a fost admisă excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (2) din 
Legea nr. 293/2004. 

20 L 
359/2017 

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

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

S -  JUR 
CD -   
 

 
Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul-
favorabil 

21 

PLx 
12/2017 

 
L 

68/2017 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 19.09.2017 
S -  ÎNV și MUN 

 

 
 
TDR: 
18.10.2017 

22 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 19.09.2017 
S -  APĂR 

 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul-
favorabil 

23 L 
630/2016 

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

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

S -  JUR și SĂN 
pt. raport comun 
CD -   
 

TDR: 
18.09.2017 



 

Nr. 
crt 

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

24 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

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

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

CD - Adoptat pe 
04.10.2017 
S -  ÎNV 
pt. raport 

 
 
TDR: 
31.10.2017 

25 

PLx 
11/2017 

 
L 

47/2017 

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

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

CD -  Adoptat pe 
11.10.2017 
S -  
 
 

 

26 

PLx 
231/2017 

 
B 

507/2017 
 
 

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

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

CD -  Adoptat 
pe 17.10.2016 
S  -  
 
 

Înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere. 



 

Nr. 
crt 

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

27 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

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

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

CD - Adoptat pe 
11.10.2017 
S  - JUR și ADMIN 
Pt. raport comun 

 
 

TDR: 
07.11.2017 

28 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 
 

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

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

CD - Adoptat pe 
11.10.2017 
S -  Bug 
pt. raport 
 

TDR: 
31.10.2017 

29 

PLx 
285/2017 

 
B 

508/2017 
 
 

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

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

CD - Adoptat pe 
17.10.2017 
 S - 

Înregistrat la 
Senat pt. 
dezbatere. 

30 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 
privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, 
semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016. (poz. I-b-42) 

Stabilirea cadrului, termenilor și condițiilor, a procedurii 
generale și a aranjamentelor pentru transportul militar 
prin teritoriile statelor celor două Părți pe căi rutiere, 
ferate, aeriene, fluviale și/sau căi de comunicație maritimă 
și definește punctele de trecere a frontierei de stat și 

CD -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
S -  APĂR și TRSP 
pt. raport 

 
TDR: 
24.10.2017 



 

Nr. 
crt 

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

condițiile de trecere a frontierei de stat, astfel: din 
Ucraina în România sau în tranzit pe teritoriul Românei, 
din România în Ucraina sau în tranzit pe teritoriul 
Ucrainei, ca o modalitate de sprijinire a operațiunilor 
internaționale, de menținere/restabilire a păcii a 
exercițiilor militare comune și a altor activități de 
cooperare militară internațională în cadrul acordurilor 
internaționale la care România și Ucraina sunt părți. 

 

31 
 

PLx 
139/2017 

 
L 

638/2016 

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

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

S - Adoptată pe 
20.02.2017 
CD -  Adoptată 
pe 04.10.2017 

La 
promulgare 
din data de 
12.10.2017 

32 

PLx 
171/2017 

 
L 

34/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
03.04.2017 

CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

La 
promulgare 
din data de 
12.10.2017 

33 

PLx 
233/2017 

 
L 

118/2017 
 

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

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

S - Adoptată pe 
12.06.2017 

CD - Adoptată 
pe 04.10.2017 
 

La 
promulgare 
din data de 
12.10.2017 

34 
PLx 

295/2017 
 

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

S - Adoptată pe 
18.09.2017 

La 
promulgare 
din data de 



 

Nr. 
crt 

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

174/2017 
Parlamenului European şi al Consiliului din 4 iulie 
2012 privind instrumentele financiare derivate 
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele 
centrale de tranzacţii. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

instrumentele financiare derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, 
act juridic de imediată aplicabilitate în dreptul intern 
(conform art.288 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), parte constitutivă a Tratatului 
de la Lisabona). 

CD - Adoptată 
pe 11.10.2017  
 

18.10.2017 

35 

PLx 
627/2015 

 
L 

397/2015 

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

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

S -  SĂN 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
08.11.2017 

36 

PLx 
229/2017 

 
L 

262/2017 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 27.06.2017 
S -  Adoptată pe 
25.09.2017 
 

Legea  
nr. 200/2017 

 
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ                                          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

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

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 
 

4 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

5 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

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

 

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

 
 
 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat  pe 
anul 2012 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.  (poz. 

 

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 
 I-c-6) 

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

 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

 

8 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

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

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

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

 
 

 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  

 
 

9 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2014.  
(poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

10 

PLx  
191/2017 

 
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-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 
Cheltuielile bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 
sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub 
creditele bugetare aprobate).

11 

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-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

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

CD +S  
BUG CD + BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

APAR 
POL EXT 

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

 

CAE 
CROMANII 

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

 
 

( la data de  20 octombrie 2017 ) 
 
 

I.  În perioada   16  –  20 octombrie 2017  

 
 Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 23 rapoarte.  
 Comisiile permanente au depus 47 avize. 
 Cele 23 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

13   
10 

 
 Rapoartele elaborate se referă la: 

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

4 
1  

14 
4  

 
 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
 La comisii se află în prezent 411 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 62 pentru raport 

suplimentar.  
 La comisii se află  49  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua 

sesiune ordinară a anului 2017.  
 
                                                                                                                                                                                          

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  602  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 463 

 rapoarte suplimentare 94 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 45 

TOTAL     602 

 
 
 
 

 



             A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  16 - 20 octombrie 2017 

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

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

RAPORTUL COMUN privind desemnarea unui reprezentant în 
cadrul Comitetului pentru finanțele publice locale 

 16.10.2017 
Raport de adoptare 

(41/RC din 16.10.2017) 

2 

 
PLx.238/2017 

Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază – raport comun cu comisia 
pentru industrii 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
10.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(501/R din 17.10.2017) 

3 

 
PLx.630/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – raport 
comun cu comisia pentru transporturi

Guvern 
adoptat de 

Senat 
22.02.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(507/R din 19.10.2017) 

4 
 
Plx.430/2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare – raport 

comun cu comisia pentru transporturi 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

30.05.2017 
Raport de respingere 

(508/R din 19.10.2017) 

5 

 
 
 
PLx.259/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia 
din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional 
sectorial Mediu 2007-2013 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de adoptare 
(509/R din 19.10.2017) 

6 

 
PLx.289/2017 

Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a 
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva 
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă 
asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de respingere 
(510/R din 19.10.2017) 

7 

 
Plx.299/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

25 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.10.2017 
Raport de respingere 

(511/R din 19.10.2017) 



8 

 
Plx.300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

12 parlam. 
respinsă 
de Senat  

17.10.2017 
Raport de respingere 

(512/R din 19.10.2017) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 RAPORTUL COMUN cu privire la candidații ce urmează a fi numiți 
în comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare 
în Domeniul Energiei 

 16.10.2017 
Raport de adoptare 

(42/RC din 17.10.2017) 

2 

 
PLx.238/2017 

Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază – raport comun cu comisia 
pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(501/R din 17.10.2017) 

3 

 
Plx.380/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisiile 
pentru administrație și juridică

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
02.09.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(505/R din 18.10.2017) 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.630/2015 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule – raport 
comun cu comisia pentru buget

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(507/R din 19.10.2017) 

2 

 
Plx.430/2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare – raport 

comun cu comisia pentru buget 

1 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2017 
Raport de respingere 

(508/R din 19.10.2017) 

 
 
 
 
 
 



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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.263/2017 

Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice 
Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parţială a 
Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor – raport comun cu comisia pentru învățământ 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

19.09.2017 
Raport de respingere 

(502/R din 18.10.2017) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.380/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe – raport comun cu comisiile 
pentru industrii și juridică

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(505/R din 18.10.2017) 

2 

 
Plx.117/2016 

Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii 
Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în Bucureşti, str.Ştirbei 
Vodă nr.174-176 sect 1 

65 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.10.2017 
Raport de respingere 

(403/RS1 din 
18.10.2017) 

 
VI. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 
 
 
PLx.231/201
7 

Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin 
deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la 
Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 
distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la 
reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat 
la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea 
amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei 
de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-
13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice 
transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 
1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 

Guvern 11.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(388/RS din 
16.10.2017) 

 



 
VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.185/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a 
art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Economic şi Social 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare 
(503/R din 18.10.2017) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.531/2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun 

32 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.10.2017 

Raport de respingere 
(497/R din 16.10.2017) 

2 

 
PLx.45/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
18.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(513/R din 19.10.2017) 

 
IX. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.236/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
11.10.2017 

Raport de adoptare 
(498/R din 16.10.2017) 

2 

 
Plx.247/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 
1 parlam. 11.10.2017 

Raport de respingere 
(499/R din 16.10.2017) 

3 

 
Plx.263/2017 

Propunere legislativă privind înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice 
Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parţială a 
Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului 
Săditor – raport comun cu comisia pentru agricultură 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2017 
Raport de respingere 

(502/R din 18.10.2017) 

 



 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
Plx.672/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2000 
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 
consumatori 

18 parlam. 
adoptat de 

Senat 

12.10.2017 Raport de respingere 
(496/R din 6.10.2017) 

2 

 RAPORTUL asupra Scrisorii domnului Augustin Lazăr, Procurorul 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
prin care transmite cererea de efectuare a urmăririi penale față de 
doamna Rovana Plumb, fost ministru al mediului și schimbările 
climatice, în present deputat în Parlamentul României – Camera 
Deputaților 

 16.10.2017 Raport de respingere 
(500/R din 7.10.2017) 

3 

 
PLx.298/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2017 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român 

Guvern 
adoptat de 

Senat 

16.10.2017 Raport de adoptare 
(504/R din 8.10.2017) 

4 

 
Plx.380/2014 

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

1 parlam. 
adoptat de 

Senat 

12.10.2017 Raport de adoptare 
cu amendamente 

(505/R din 
18.10.2017) 

5 
 
PLx.319/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 

16.10.2017 Raport de adoptare 
(506/R din 8.10.2017) 

6 

 
 
 
PLx.259/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare 
aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-
2013 – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 

16.10.2017 Raport de adoptare 
(509/R din 9.10.2017) 

 
XI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 RAPORTUL COMUN asupra proiectului Cartei Albe a Apărării  17.10.2017 Raport de adoptare 

(43/RC din 17.10.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 Declarații politice 

 
Minciunile PSD încep acum să se contureze 

 
 Au trecut 10 luni de guvernare pesedistă. Zece luni de dezamăgiri și speranțe deșarte pentru un popor în 
continuă așteptare de mai bine. Campania electorală a PSD-ului era plină de promisiuni, colorată din cale afară, 
dătătoare de speranțe. Minciuna avea atunci picioare lungi și minte scurtă. Peste tot zburau baloane care sărbătoreau 
victoria în alegeri a unui partid clădit pe minciună și impostură de cel mai înalt rang.  
 Acum, la doar 10 luni, baloanele s-au dovedit a fi unele de săpun care se sparg unul câte unul, în fiecare zi. 
Pe cerul speranței românilor nu mai plutește nici un balon. Degeaba privesc românii spre cerul pe care odinioară 
promisiunile pluteau în aplauze. Ele nu mai sunt. Sunt însă prețuri de batjocură pe panourile pompelor de carburanți. 
Suntem primii în Europa la prețul carburanților, dar ultimii la salariile încasate. Diferențele sunt uriașe între țări cu 
potențial mult mai mare și România care secătuită stă la coada Europei și a spațiului Schengen.  
 Mândria de a fi român s-a transformat în umilința de a fi codaș în marea familie europeană. După 10 luni de 
guvernare se dovedește că PSD-ul a mințit și a dus în eroare populația, pentru a obține voturi și își bate joc în 
continuare de locuitorii acestei țări.  
 Vă dau câteva exemple concrete: 
 1. Au crescut pensiile la începutul anului cu 4,31%, iar în luna iulie au crescut cu 9%, punctul de pensie 
ajungând la 1000 de lei. În același timp s-au scumpit toate: pâinea, carnea de porc, energia, gazele naturale, lemnele 
de foc pentru populație, carburanții etc. 
 2. Prin legea salarizării bugetarilor, salariile se vor reduce cu 22% începând cu ianuarie 2018, odată cu 
introducerea contribuțiilor de la angajator la angajat. 
 3. Au reintrodus supraacciza la carburanți în două etape: în 15 septembrie, prețul la toate categoriile de 
combustibili a crescut cu 0,16 lei pe litru; din 1 octombrie, s-a aplicat cea de-a doua majorare tot cu 0,16 lei pe litru.  
Astfel prețul carburanților a crescut cu 0,32 lei pe litru! 
 4. Au promis 3500 de euro salariu unui medic, dar nu au crescut salariile medicilor DELOC, chiar dacă 
meritau acest lucru. Acești oameni devotați care previn, tratează sau vindecă boli, luptă și salvează vieți în fiecare zi. 
 5. Profesorii care se ocupă de educația copiilor noștri au fost mințiți. PSD a mințit din nou când a promis 
creșteri salariale de 25 % de la 1 iulie 2017, nu li s-au dat măririle salariale promise. 
 6. Intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 23 din 2017 privind plata defalcată a TVA de la 1 octombrie, urmând 
ca de la 1 ianuarie 2018 să fie obligatorie, nemulţumeşte mediul de afaceri. În goana după acoperirea găurilor din 
buget, Guvernul PSD doreşte plata defalcată a TVA-ului, ignorând cu desăvârşire efectele economico-financiare care 
se răsfrâng asupra mediului privat. Creşterea costurilor de funcţionare a afacerilor din mediul privat, diminuarea 
lichidităţilor de care dispun aceştia din cauza defalcării cotei de TVA nu intră în orizontul de interese al guvernării 
PSD. 
 7. Angajații care sunt încadrați cu timp parțial de lucru (2 ore, 4 ore) sunt obligați să achite contibuțiile 
aferente unui program de 8 ore. Trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat va duce la scăderea salariilor nete. 
 8. PSD a promis "0 TVA" pentru locuințe ca să sprijine tinerii! Au mințit și de această dată! PSD nu a 
introdus această măsură și nici nu o va mai introduce vreodată! 
 9. Criza lemnelor de foc destinate populației continuă și astăzi. Locuitorii de la țară, și nu numai, nu își pot 
tăia arborii din curtea proprie, de pe pășuni sau fânețe decât adresându-se printr-o cerere primăriei unde îşi au 
domiciliul. După aprobare, aceasta se va depune la ocolul silvic care administreză fondul forestier din aceea zonă. 
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Personalul silvic va marca, contra cost, arborii respectivi şi vor emite un aviz de însoţire (dacă este cazul) pentru 
lemnul care se transportă. Prin aceste legi, PSD condamnă populația să înghețe în casă! 
  Dragi hunedoreni, nu vă mai lasați păcăliți de minciunile PSD-ului. Acest partid va duce țara la dezastru. Cei 
din PSD sunt preocupați doar de lupte interne, de funcții, de a obține contracte și bani în interes personal, fără a-i 
interesa de soarta dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră, a poporului român. 
 Așa cum baloanele de săpun care pluteau pe cerul speranței în campania electorală încep să se spargă sau să 
cadă, tot așa cade și PSD-ul în sondaje. 
 Ca o concluzie, dragi hunedoreni, politica pumnului, a minciunii și a nesimțirii PSD este ridicată la rang de 
virtute! 

Deputat  
Lucian-Ovidiu Heiuș 

 
*** 

 
Programul de guvernare PSD-ALDE devine colecţie de texte umoristice 

Stimați colegi, 
Există o singură cheie de interpretare a telenovelei politice pe care o vedem de la preluarea puterii de către 

coaliţia PSD-ALDE, iar subiectul ei are legătură cu un scut. Un scut făcut nu în jurul unor miniştri asupra cărora 
procurorii au formulat acuzaţii, ci în jurul unui singur om, care este preşedintele Camerei Deputaţilor și al PSD: Liviu 
Dragnea. Vedem cum, de aproape un an, încercările lui repetate de a instaura un regim de tip sud-american, cu o putere 
concentrată în mâinile unui singur om, dă, din fericire, rateuri în încă fragila noastră democraţie. 

Nici măcar PSD, aşa-zisul premiant al disciplinei politice de partid din România, nu se mai predă în mâna 
unui singur om. Centralizarea deciziei şi exercitarea puterii executive prin interpuşi fideli a fost, de la bun început, 
unicul plan al lui Liviu Dragnea. El a fost incapabil să treacă peste frustrarea de ordin personal de a nu ocupa funcţia 
de prim-ministru. Tot ce s-a întâmplat pe timpul pseudo-guvernării PSD-ALDE trebuie citit în această cheie, altfel ne 
păcălim pe noi înşine. 

Programul de guvernare, "biblia" activistului social-democrat s-a făcut fărâme, lectura ei a ajuns, la nici un 
an de exercitare a puterii, cel mult o colecţie de articole tip revista „Urzica“. Toţi premierii şi miniştrii sunt sortiţi să 
piară politic dacă se abat de la "Calea Programului de Guvernare", trasată de Liviu Dragnea încă din campania 
electorală. Într-un registru tragic, dacă am parodia, putem spune că, dacă oamenii îşi doresc să colonizeze planeta 
Marte sau să călătorească în alte sisteme solare, l-am vedea perfect capabil pe domnul Dragnea să treacă şi asta într-
un ipotetic program de guvernare. Iar, după câteva luni de la adoptarea, de către majoritatea PSD-ALDE din 
Parlament, a unei asemenea directive, nu imposibilitatea tehnică de a ajunge anul acesta pe Marte ar fi problema 
guvernului! Ci, faptul că ministrul Cuc ar fi fost incapabil să comunice paşii făcuţi de executiv spre Marte! 
 Vă mulțumesc. 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

 
*** 

 
Insulinodependența vs „Ministeroindiferența” 

 
Diabetul de tip 1, adică insulinodependent! Pare o noţiune arhicunoscută în lumea medicală, deşi în România 

această boală apare din ce în ce mai des, şi din ce în ce mai devreme. Au fost diagnosticaţi cu diabet bebeluşi de 
numai câteva luni iar odată cu acest diagnostic se schimbă întregul univers al pacientului şi al familiei sale. Fiecare 
zi, fiecare oră devine o luptă pentru a pune în acord glicemiile cu numărul de carbohidraţi consumaţi şi cu insulina pe 
care bolnavul este obligat să şi-o injecteze. Este o luptă pe care o vor purta toată viaţa, pentru că diabetul de tip 1 nu 
se vindecă. Am urmărit reportaje despre acest subiect, am citit materiale despre drama pacienţilor insulinodependenti, 
am cunoscut oameni care suferă de această formă de diabet. În fiecare zi, sunt obligatorii înţepături pentru a verifica 
nivelul glicemiei, cea care arată dacă este nevoie de insulina  fără de care nu poţi trăi. Bolnavii de diabet de tip 1 au 
nevoie de ace, de testere pentru diabet şi de diferite tipuri de insulină pentru a lupta cu o boală care nu se vede dar 
care, în timp, îi poate ucide. Au nevoie de injecţii cu glucagon pentru situaţia în care apare starea de  inconştienţă 
generată de comă diabetică. Doar că acest medicament, sau altul similar,  nu se găsesc în România. Pacienţii sunt 
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obligaţi să-l cumpere din ţări precum Ungaria, Bulgaria, Austria, la preţuri ce variază în jurul sumei de 25 de euro, 
devenind din nevoia de supravieţuire un fel de mici importatori de medicamente. 

Diabetul de tip 1 face ravagii în rândul copiilor. Netratată corespunzător, boala avansează rapid şi generează 
complicaţii care duc la orbire, insuficientă renală sau amputarea membrelor inferioare sau superioare. Aceşti copii au 
dreptul la o viaţă normală, singura condiţie fiind aceea ca statul să înţeleagă că e mult mai ieftină prevenţia decât 
tratarea complicaţiilor. Am văzut un purtător de cuvânt de la CNAS care încerca să justifice  lipsa acelor şi testerelor 
pentru diabet prin  bugetul insuficient. Acel domn vorbea din biroul său frumos mobilat despre drama copiilor 
bolnavi de diabet cu detaşarea omului pentru care pacienţii devin nişte simple cifre, iar durerea se poate cuantifica în 
statistici seci. Cerea înţelegere şi făcea apel la raţiune când vorbea despre bugetul Casei, uitând că fostul şef la CNAS 
a fost arestat de curând întrun amplu dosar de corupţie instrumentat de DNA. 

În România zilelor noastre, copiii se chinuie cu o boală care în alte ţări din Europa este abordată cu totul 
diferit. Acele, testerele sau insulina nu mai reprezintă o problemă, în plus, se oferă gratuit  senzori de testare a 
glicemiei, o tehnologie nouă prin care pacientul nu trebuie să se mai înţepe, ci poate să verifice în timp real glicemia 
direct de pe telefonul mobil. Aceşti senzori se pot procura şi în ţara noastră cu preţul de 1000 de euro, plus 
consumabilele în valoare de 200 de euro lunar. Bani prea mulţi pentru o mare parte dintre familiile ce trăiesc drama 
diabetului de tip 1. Ce face, în tot acest timp, Ministerul Sănătăţii? Ceea ce ştie mai bine: promite! Avem parte de 
promisiuni de tot felul, promisiuni care nu ţin de cald, nu dau speranţă, nici măcar nu uşurează durerea cauzată de 
una dintre bolile cel mai des apărute la copii. Este, de fapt, tot ceea ce ne oferă Ministerul Sănătăţii: tratează 
insulinodependenţa cu ministeroindiferenţă! 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

 
*** 

 
Instituţiile statului român, capturate de PSD! 

 
În mai puțin de un an de când PSD a câștigat alegerile, PSD a politizat toate instituţiile -cheie care, în mod 

normal, ar trebui să fie independente. Curtea de Conturi, Consiliul Naţional de Prognoză (CNP), Institutul Naţional 
de Statistică (INS), Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), Autoritatea pentru Supraveghere Fiscală (ASF), 
Banca Naţională a României (BNR), Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Consiliul Concurenţei 
(CC), Agenţia Naţională de Ştiri Agerpress, Rezervele de Stat ale României, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sunt instituţiile care, pe rând, au post pesedizate prin 
infilitarea la conducere sau în structurile de decizie a unor personaje care răspund comenzilor de partid, nu interesului 
public. Eu cred că a doua zi dupa ce se va schimba majoritatea parlamentară, una dintre primele măsuri pe care 
trebuie să le implementeze Partidul Naţional Liberal este  aceea de a reda acestor instituţii rolul şi menirea pentru 
care au fost înfiinţate. Dacă mai adăugăm şi încercarea disperată a PSD de a subordona Justiţia politicului, avem 
imaginea unui stat capturat, care face scut în jurul celor care sunt acum la Putere. 

În acest moment, România este sufocată de măsurile de guvernare care sugrumă economia şi descurajează 
investiţiile, pe de o parte, şi de politizarea excesivă a instituţiilor statului cu rol strategic în dezvoltarea ţării. 
Niciodată, după 1990, nu a existat o prăpastie atât de mare între promisiunile din campanie ale celor care au câştigat 
alegerile şi guvernarea propriu-zisă. 

Asistăm la un proces de restaurație a vremurilor de tristă amintire din perioada lui Adrian Năstase. Cei care 
sunt la Putere vor să readucă justiția sub control politic şi să subordoneze intereselor private toate instituţiile cheie din 
Statul Român. Măsurile guvernamentale violent antireformiste, precum cele din educație, reetatizarea în forță a 
economiei prin reglementări constrângătoare pentru companii sau, uneori, chiar abuzive, cum este obligativitatea de a 
nu reduce salariul brut în companiile private și înființarea, în schimb, a unor coloși de stat cum va fi Fondul Suveran, 
care va funcționa atât ca pușculiță de partid, cât și ca instrument de control și intervenție guvernamentală pe piață, 
crează portretul unui stat capturat de către politicieni iresponsabili. 

 
Deputat 

Marius Bodea 
 

*** 
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Declarație politică 
 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 
Doamnelor și domnilor deputați,  
A trecut aproape un an de când PSD și ALDE au ajuns la putere și până acum singura componentă 

”statornică” a guvernării a fost haosul. 
 Coaliția își ascunde lipsa crasă de competență în spatele unui așa-zis program de guvernare care a eșuat 

lamentabil în a-și demonstra eficiența, dovedindu-se lacunar în toate capitolele.  
Stimați guvernanți, românii au avut răbdare! Dar a sosit clipa în care încep să simtă în buzunarele proprii 

efectele măsurilor catastrofale din acest an și-ale promisiunilor goale din campanie!  
* Ne așteaptă un val uriaș de scumpiri. Cresc tarifele la electricitate cu circa 5% și la gaze cu circa 6%! 

Umblați adânc în portofelul consumatorilor casnici, căci factura la curent din aceste ultime trei luni va fi mai mare cu 
20% față de cea de anul trecut!  

* Cresc prețurile în domeniul comerțului cu amănuntul! 
 * Se scumpesc locuințele într-un ritm agresiv, mult mai rapid decât în celelalte state din Uniunea Europeană! 

  * Cresc ratele românilor cu credite în lei. Nu este cazul să mai amintesc că indicele ROBOR la 3 luni a ajuns 
la cel mai mare nivel din ultimii ani. 
  * Previziunile băncilor sunt sumbre - inflația va sări de 3% în 2018! 
  PSD n-a înțeles că pentru dezvoltarea economiei - care până la sosirea PSD la guvernare urma un parcurs 
coerent - este necesară stimularea mediului de afaceri! Or, domnilor, obligarea angajatorului să scoată din buzunar cu 
12% mai mult pentru ca salariul angajatului să rămână la fel este departe de-a se putea numi ”stimulare”.  

Este cazul să traducem deviza PSD din campanie - “Dăm, nu luăm!”. De fapt, domnilor, ați greșit ordinea 
cuvintelor! Realul slogan care vă definește este “Luăm, nu dăm!”, căci românii n-au primit decât speranțe deșarte și 
un munte de scumpiri. 

 De la începutul guvernării v-ați plasat împotriva cetățenilor! V-ați concentrat eforturile pentru a ține cu dinții 
de câteva măsuri care serveau exclusiv penalilor voștri! Nicio altă măsură PSD n-a fost la fel de atent pregătită 
precum cele prin care era cât pe-aci să distrugeți Justiția și statul de drept și să ne plasați pe panoul rușinii în Europa!  

Deciziile pentru români și pentru bunăstarea lor lipsesc cu desăvârșire! Un Executiv mânuit din culise de un 
penal care schimbă miniștrii ca pe șosete! Un Executiv în care până și premierul recunoaște incompetența propriilor 
miniștri! Cât vom mai accepta?! 

Deputat 
Tudorița Lungu 

 
*** 

                              
Rectificarea bugetară – pozitivă în viziunea Guvernului PSD-ALDE  

– negativă pentru români 
 
Guvernul PSD-ALDE face ce știe: șmecherii și inginerii financiar-bugetare pentru a ne arăta o imagine 

pozitivă a bugetului de stat și implicit a economiei românești! 
Pentru a veni cu un plus de 0,04% la bugetul general consolidat, guvernul PSD-ALDE rectifică un plus de 

617,3 milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale de stat și plusează la „bugetul general consolidat al unităților 
administrativ teritoriale”, blocând investițiile.  

Asta, chiar dacă din datele oficiale ale Ministerului de Finanțe se vede cum Bugetul de Stat se diminuează la 
venituri cu suma de 1.236,5 milioane lei, la cheltuieli cu 347,7 milioane lei, majorând deficitul cu 978,8 milioane lei.  

Pe scurt, ia bani de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației Naționale și 
Ministerul Comunicațiilor, și îi alocă Ministerului Finanțelor Publice, Minsterului Agriculturii și Dezvoltării 
Regionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în 
special pentru plata drepturilor salariale și a celor de asistență socială.  

Rectificarea bugetară propusă de guvernul PSD-ALDE ia peste 8,5 miliarde de lei de la ministerele 
responsabile cu cele mai mari investiții din fondurile publice, astfel, Ministerul Transporturilor pierde 6.250 milioane 
de lei, Ministerul Dezvoltării Regionale și a Fondurilor Europene pierde 1.980 milioane de lei, iar Ministerul 
Comunicațiilor pierde suma de 303,4 milioane de lei.  
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În acest an, adio autostrăzi, adio investiții în infrastructura școlară sau de sănătate! 
Jumulirea de bani necesari investițiilor proprii, a unor companii de stat aflate pe profit precum Romgaz, 

Transgaz, Transelectrica sau Hidroelectrica și utilizarea unor inginerii financiare doar pentru a menține deficitul de 
3% angajat față de Comisia Europeană, nu ajută nimănui: nici dumneavoastră, celor de la PSD-ALDE care guvernați, 
nici Bruxelului, care înțelege exact ce faceți, nici României, blocată în investiții, nici românului care observă cum 
cresc prețurile produselor de consum și costul utilităților casnice – și urmează iarna, cu cheltuieli și mai mari! 

Cât contează pentru guvernul PSD-ALDE recomandările Consiliului fiscal care identifică un risc 
semnificativ de nerealizare a veniturilor din TVA, evaluat la circa 1 miliard de lei, chiar și în condițiile introducerii 
supra-accizei? 

Cât contează pentru guvernul PSD-ALDE că încalcă – cu o singură excepție, și aceea parțială – regulile 
fiscale instituite de legea Răspunderii Fiscal Bugetare (LRFB)?  

Cât o ceapă degerată!  
Guvernul PSD-ALDE știe una și bună: deficitul bugetar trebuie să fie de maximum 3%! Atât, nimic mai 

mult!  
Domnule prim-ministru, Tudose, domnule președinte PSD, Dragnea, domnule președinte ALDE, Tăriceanu, 

când veți considera că România și românii trebuie respectați?  
Fără investiții publice majore și imediate în infrastructură, fie că vorbim de cea de transport, de cea 

energetică, de cea educațională sau de cea din sănătate, nu vom avea parte nici de locuri de muncă și nici de o 
creștere economică sustenabilă, care să se vadă și în bunăstarea românilor.  

Nu duceți țara în criză și guvernați responsabil, dacă puteți! 
De ce ne este frică, nu scăpăm!  

Deputat 
Nicolae Neagu 

 
*** 

 
“Ziua când PSD a suspendat democraţia” 

Domnule preşedinte,   
Stimaţi colegi, 

 Această săptămână a început cum nu se poate mai rău pentru democraţia din România, dar totodată în tiparul 
tendinţelor abuzive cu care majoritatea PSD-ALDE, de data aceasta şi cu largul concurs al celor de la UDMR, ne-a 
obişnuit pe parcursul anului 2017.  
 Luni, 16 octombrie, tirania majorităţii a funcţionat din nou, de data aceasta în Comisia Juridică a Senatului, 
unde a fost votat cu şase voturi ”pentru” (PSD şi ALDE), 4 voturi ”împotrivă” (PNL şi USR) şi o abţinere (UDMR) 
un raport de respingere a iniţiativei PNL de alegere a primarilor în două tururi.  
 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali este necesară pentru a asigura 
legitimitatea şi reprezentativitatea fiecărui primar.  
 Această necesitate vine tocmai pe fondul anomaliilor apărute după alegerile locale din 2016, când în multe 
comunităţi am fi avut o cu totul altă configuraţie politică şi mai ales am fi evitat ca un primar să iasă cu 30%-32%, 
deşi masa critică împotriva sa era reprezentată de 2-3 contracandidaţi care cumulat aveau până la 60-70% din voturi. 
 Doar analizând situaţia din Judeţul Iaşi putem spune că altă configuratie ar fi fost în Paşcani, Hârlău, 
Popricani, Vânători, Cristeşti, Ion Neculce, Scânteia, Mogoşeşti Iaşi, unde categoric ar fi fost necesar turul 2, tocmai 
pentru a investi cu legitimitate câştigatorul fotoliului de primar. In fiecare judeţ din ţară au fost cel putin 4+5 cazuri 
asemănătoare.  
 Dacă pot înţelege strategia PSD, partid care tradiţional este avantajat de alegerea într-un singur tur şi care 
face toate demersurile pentru menţinerea status-quo-ului, vă mărturisesc că sunt surprins de votul celor de la ALDE, 
formaţiune care iată că încă din 2017 îşi arată neputinţa de a fi pe propriile picioare şi acceptă statutul umilitor de 
anexă a social democraţilor.  Este clară poziţionarea ALDE pentru alegerile locale din 2020, unde speră să intre din 
nou pe uşa din dos a politicii. Rolul lor este ca în urma negocierilor politice să fie aruncaşi în bătălie drept „iepuraşi” 
sau „sateliţi”, cu misiunea de a rupe suficient de multe voturi pentru a-i pune la adăpost pe cei de PSD, iar în schimb 
să capete câteva firmituri, sincecuri pentru conducerea de partid. 
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  Închei intervenţia mea cerându-vă dragi colegi ALDE să vă gândiţi la două lucruri până ce proiectul de lege 
ajunge în plenul Camerei Deputaţilor. Vă rog în primul rând să vă gândiţi la esenţa liberalismului pe care îl clamaţi 
de multe ori şi să votaţi în acord cu aceste valori; să preţuiţi legitimitatea, piatra de temelie a oricărei democraţii 
sănătoase. În egală măsură să vă gândiţi la colegii voştri din teritoriu, să vă asumaţi că îi privaţi pe mulţi din ei de 
şansa unui fotoliu de primar în 2020. Gândiţi-vă că sunt multe comunităţi în ţară cu organizaţii puternice ALDE, care 
poate ar putea da un primar de dreapta într-un sistem cu 2 tururi, dar cărora le cereţi să facă un pas în spate pentru că 
s-a negociat în favoarea PSD! 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,             
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
   

PSD își bate joc de regiunea Moldovei! 
 

Stimați colegi parlamentari,  
Incoerența care transcende din deciziile guvernamentale girată de coaliția de guvernare, unde se află și colegi 

din Parlament, transformă România într-o țară care pare că navighează fără sens. Marile proiecte care ar trebui să 
avanseze ajung să fie uitate prin sertarele diverselor instituții, în timp ce realitatea, confirmată de cifre oficiale arată 
că în timpul guvernării PSD-ALDE viața se scumpește, puterea de cumpărare scade, iar creșterile salariale de pe 
hârtie se dovedesc o cacealma politică. 

Disperarea care transpare din deciziile celor de la guvernare indică faptul că nu au resurse să îndeplinească 
promisiunile din campania electorală. Tragedia este că sectorul privat (angajați și firme) este principalul segment pus 
să deconteze iresponsabilitatea actualei guvernări, care a supraturat economia bazându-se exclusiv pe consum. Drept 
urmare nu au cum să se focuseze pe proiecte de investiții, pe realizarea proiectelor de infrastructură, în mod special 
pe autostrada care va lega Moldova de Ardeal. Din păcate, în ciuda numeroaselor promisiuni că Moldova este o 
prioritate pentru PSD realitatea dovedește că prin fapte își bat joc de această regiune. Nu contează pentru ei nimic, 
memoriile, protestele și apelurile disperate transmise de cetățenii din zona Moldovei nu au avut niciun răspuns 
concret din partea celor de la guvernare.  

Cum să mai creadă cetățenii că politicienii se gândesc să îi reprezinte dacă ei locuiesc în țara în care s-a 
înregistrat cea mai mare creștere de prețuri din ultimele douăsprezece luni ( cu 0,50% în septembrie față de august 
2017)?!? PSD a luat măsuri care au dus la această stare de fapt, fără a contrabalansa cu proiecte care să le permită să 
se dezvolte, să simtă că au șansa să trăiască bine în țara lor. Dezinteresul față de autostrada Unirii, care ar trebui să 
lege Moldova de Ardeal, ne arată că celor din PSD nu le pasă de cei din zona Moldovei, de români.  

Pe această cale vreau să întăresc mesajul cetățenilor din regiunea Moldovei și să solicit celor de la guvernare 
să nu mai tergiverseze proiectul autostrăzii Ungheni – Iași – Târgu Mureș pentru că întârzie șansa regiunii la 
dezvoltare, iar alegătorii își pierd și ultimul dram de răbdare pe care îl mai au.  
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine! 

 
În orice societate, există persoane capabile să muncească, și persoane care, din motive obiective, cum ar fi 

boală, dizabilitate, sau altele, nu pot să muncească, persoane de care, statul este dator să se îngrijească, respectând 
principiul solidarității sociale. În România, aceste persoane sau familii, primesc de la stat un ajutor social sub 
denumirea de venit minim garantat. La sfârșitul anului 2016, numărul acestor beneficiari era de 55.457, număr care a 
ajuns în aprilie 2017, la 243.006. 

Legea prevede că ”persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau 
în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai 
dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în 
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muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite de aceste agenţii”. Legea dă dreptul acestor persoane să refuze de 3 ori ocuparea unui loc 
de muncă. Din păcate însă, există multe persoane care ar putea munci, dar preferă să stea acasă pe banii statului, fără 
a suporta consecințe negative, ceea ce nu este corect sau etic, și sărăcește statul. E trist că această atitudine de 
dependență e susținută de guvernul PSD și de multe autorități locale, care își asigură astfel voturile, culmea, în cele 
mai sărace regiuni din România! 

În paralel, țara noastră se confruntă cu o criză a forței de muncă cu care nu s-a mai întâlnit, cauzată și de 
migrație, dar și de lipsa de corelare a sistemului educațional cu piața muncii. Există persoane care au absolvit școli, 
chiar universități, fără căutare pe piață, și care refuză să muncească sau să se califice în alt domeniu, și deci, nu 
contribuie la veniturile statului. Astfel, povara pe care o reprezintă beneficiarii de ajutor social este din ce în ce mai 
apăsătoare, și nu mă refer la cei care dintr-un motiv sau altul nu pot munci, mă refer la cei care ar putea munci dar își 
„fabrică” tot felul de diagnostice, pentru a fi scutiți de muncă. În felul acesta, se alterează politica în domeniul social, 
care ar trebui să-i vizeze pe cei cu adevărat nevoiași. 

Partidul Național Liberal a inițiat o propunere legislativă, care vine în sprijinul autorităților locale care au 
nevoie de forță de muncă, dar și în sprijinul statului, împovărat de plata ajutoarelor sociale unui număr extrem de 
mare de beneficiari,  în sensul ca persoanele apte de muncă să accepte locul de muncă care li se oferă, iar dacă refuză, 
să li se sisteze acordarea ajutorului social sub formă de venit minim garantat. 

Stimați colegi, vă invit să susțineți prin votul dumneavoastră acest proiect de lege, care încurajează munca și 
descurajează lenea și dependența de stat. Trebuie să încurajăm adoptarea unui spirit cetățenesc de responsabilitate, o 
implicare activă în dezvoltarea societății, și să dăm copiilor noștri un exemplu demn de urmat! 

 
Deputat 

Florica Cherecheș 
 

*** 
 

  Guvernul PSD pune investitorii străini pe fugă! 
  
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi,   
 Conform informaţiilor statistice diseminate de Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică, 
investiţiile străine în România au depăşit anul trecut 4,5 miliarde euro, nivelul - deşi unul record pentru ultimii ani - 
reprezentând doar jumătate din cel înregistrat în anul 2008, în ajunul debutului crizei economico-financiare.  
 În acest context, specialiştii BNR şi-au manifestat serioase rezerve privind evoluţia acestui indicator în anul 
curent, câtă vreme, în prima jumătate a lui 2017, volumul investiţiilor străine a scăzut cu peste 17% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent. 
 Din analiza aceloraşi date a rezultat că aproape jumătate din investitiţiile străine directe ale anului trecut au 
avut ca beneficiar industria prelucrătoare, principala activitate vizată fiind mijloacele de transport, cu peste 920 
milioane euro, dar şi intermedierile financiare şi asigurările, care au atras 800 milioane euro, respective comerţul, cu 
peste 600 milioane euro. Preşedintele Consiliului Investitorilor Străini din România preciza recent că ţara noastră are 
cel mai redus stoc de investiţii străine directe raportat la numărul populaţiei din toată Europa Centrală şi de Sud-Est, 
menţionând că acestea abia ating 3.100 de euro pe locuitor, în timp ce în Cehia investiţiile străine se ridică la 9.000 
de euro pe locuitor iar în Bulgaria acest indicator depăşeşte 5.000 de euro pe cap de locuitor.  
 Aceeaşi sursă autorizată menţiona că, deşi realizează în prezent 70% din volumul de export şi 60% din 
importuri, investiţiile străine directe nu domină economia românească mai mult decât în statele învecinate.  
 Acest aspect poate părea unul paradoxal, dar dacă se ţine cont de faptul că în companiile străine lucrează o 
treime din forţa de muncă din sistemul privat al ţării, acestea realizând  însă o productivitate de două ori mai mare 
decât firmele cu capital autohton, concluzia reprezentantului Consiliului Investitorilor Străini, care sesiza ponderea 
încă redusă a investiţiilor străine directe în România, este una plauzibilă.  
 Fără îndoială că, în atari circumstanţe, factorul politic are un rol determinant în ameliorarea sau deteriorarea 
acestor indicatori, iar coaliţia PSD-ALDE de la guvernare s-a remarcat, nu o dată, în acest an prin beţele introduse în 
roţile afacerilor investitorilor străini.  
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 Dacă ar fi să ne amintim doar de tonul belicos din discursul premierului Tudose la adresa multinaţionalelor, de 
alba neagra modificărilor Codului fiscal şi, mai recent, de râvna cu care se pregăteşte transferul contribuţiilor sociale 
şi de sănătate de la angajator la angajat şi impunerea majorării salariului brut în mediul privat pentru compensarea 
acestora şi tot ar fi motive suficiente pentru a pune investitorii străini pe gânduri sau chiar pe fugă.  
 Ca să nu mai vorbim despre preconizatele măsuri fiscale ale introducerii impozitului pe cifra de afaceri sau 
taxa de solidaritate ori despre îngheţarea sectorului de investiţii publice în infrastructura de transport, deşi aproape 
jumătate din afacerile din România sunt derulate de investitori străini.  
 Vă mulţumesc! 

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

 
*** 

 
PNL inițiază și susține conformarea fiscală voluntară pentru întreprinzători 

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Săptămâna trecută am inițiat și depus în Parlamentul României, împreună cu mai mulți colegi, parlamentari 

liberali, o inițiativă legislativă care vine să corecteze un aspect pe care Codul Fiscal propus de către PSD în anul 2015 
nu l-a avut în vedere și mă refer aici la stimularea conformării fiscale voluntare. 

Acest aspect este reflectat în absenţa stimulentelor care se acordă contribuabililor persoane juridice, care au 
demonstrat bună-credinţă şi şi-au onorat obligaţiile fiscale înainte de termen. Potrivit celor mai recente estimări ale 
organelor fiscale, cca. 82% dintre contribuabilii persoane juridice se conformează fiscal voluntar şi îşi plătesc, înainte 
de termen, toate obligaţiile fiscale, deşi multe dintre ele au întâmpinat sau chiar întâmpină dificultăţi financiare. 

Chiar dacă procentul poate părea mare, nu trebuie pierdut din vedere că cca. 18% înregistrează întârzieri, 
plătesc penalităţi şi, de multe ori, ajung în situaţia de a acumula debite importante, nesustenabile, pe care nu le mai 
pot onora niciodată, iar bugetul general consolidat se află în situaţia de a pierde resurse financiare însemnate. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Prin această inițiativă legislativă PNL dorește schimbarea favorabilă a relaţiei dintre autoritatea publică şi 

contribuabil, în scopul creşterii conformării fiscale voluntare, adică a plății înainte de termen a obligaţiilor fiscale 
principale: impozite, contribuţii etc. 

Astfel, PNL dorește acordarea unor stimulente către contribuabilii persoane juridice care şi-au onorat, înainte 
de termen, toate obligaţiile fiscale. Mai precis, noi, parlamentarii PNL, propunem un stimulent care să acţioneze 
progresiv, în funcţie de numărul de ani în care persoana juridică impozabilă s-a conformat fiscal voluntar, după cum 
urmează: 

- recuperarea a 30% din impozitul pe profitul datorat în anul de referinţă; 
- recuperarea a 40% din impozitul pe profitul datorat pentru al doilea an consecutiv; 
- recuperarea a 50% din impozitul pe profitul datorat pentru al treilea an consecutiv şi anii următori. 
Mai mult decât atât, PNL susține în această propunere legislativă ca impozitul pe profit datorat şi recuperat să 

poată fi utilizat numai pentru achiziţia de echipamente, programe informatice, realizarea de construcţii noi sau 
extinderea celor existente, extinderea capacităţilor de producţie şi formarea profesională a propriilor angajaţi, ucenici 
sau elevi şi studenţi practicanţi. Altfel spus, banii astfel recuperaţi să meargă exclusiv în dotarea şi dezvoltarea 
agentului economic de bună-credinţă. 

Sperăm ca acest demers legislativ liberal să fie aprobat de către Parlament – și-i rog în acest sens, pe toți 
colegii parlamentari, să ni se alăture în susținerea acestei inițiative importante pentru mediul de afaceri –, pentru a 
reuși, astfel, să dăm o gură reală de oxigen mediului privat, dar și economiei în ansamblu, atât prin stimularea 
conformării fiscale voluntare, cât, mai ales, prin stimularea investițiilor. 
 

Deputat  
Bogdan Huțucă 

 
*** 
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Creșterea nivelului de trai, în viziunea PSD. De la promisiune la fapte... 
 
Domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Deși unul dintre liderii Coaliției aflată la guvernare, domnul Tăriceanu, a tot susținut în declarațiile publice 

că prețurile nu au crescut deloc în ultima perioadă, iată că nu numai noi, cei din Opoziție, îl putem contrazice, ci și 
datele statistice oficiale, care demonstrează în mod indubitabil faptul că, de când au venit la guvernare, cei din PSD-
ALDE au reaprins inflația și au adus-o la cel mai mare nivel din ultimii ani, astfel rata inflației a crescut de la 0.1% 
în luna ianuarie la 1.8% în septembrie a.c. 

Mai mult decât atât, prețul carburanților s-a majorat cu 2,19% într-o singură lună, din luna august până în  
luna septembrie, conform datelor Institutului Național de Statistică publicate săptămana trecută, iar această creștere 
reprezintă una din principalele cauze ale sporului de inflație care erodează puterea de cumpărare a românilor și 
generează alte scumpiri în lanț. Creșterea prețului carburanților s-a produs exact când Guvernul Dragnea 2 a introdus 
prima etapă a majorării accizei la benzină și motorină. Prin urmare, chiar statisticile oficiale dovedesc că liderii 
majorității guvernamentale, domnii Dragnea și Tăriceanu, dar și actualul premier au mințit în mod grosolan când au 
negat că reintroducerea supra-accizei scumpește în fapt benzina și motorina și generează, în plus, alte și alte 
scumpiri! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
 Realitatea din ultima vreme, confirmată de cifrele statistice oficiale, demonstrează foarte clar faptul că, în 
regimul Dragnea-Tăriceanu, viața românilor se scumpește pe zi ce trece, puterea de cumpărare a acestora scade 
vertiginos, iar creșterile salariale promise prin campania electorală de către PSD și ALDE vor rămâne doar pe hârtie. 

Mai trebuie spus și faptul că destul de afectat de toate aceste măsuri ale Guvernelor PSD-ALDE este și 
mediul privat - atât angajații, cât și firmele -, acesta fiind principalul segment pus să deconteze iresponsabilitatea 
actualei guvernări, care n-a făcut altceva decât să supraîncălzească economia bazându-se exclusiv pe consum. 

Un alt efect important al acestor politici iresponsabile ale PSD-ALDE îl reprezintă exportarea creșterii 
economice și a bunăstării, prin dezechilibrarea accentuată a balanței comerciale (nivelul importurilor a explodat în 
raport cu exporturile). Astfel, în ciuda creșterii economice, beneficiul creșterii economice nu va fi, în niciun caz, în 
favoarea românilor. 
 Toate acestea reprezintă efecte directe și indirecte ale populismelor fără fond promovate de către Guvernele 
PSD-ALDE în acest an, populisme care nu au nicio legătură cu realitatea și care nu au cum să se concretizeze în 
beneficii pentru români sau pentru economie, ci, din contră, acestea nu fac altceva decât să destabilizeze ceea ce s-a 
realizat în ultimii 28 de ani cu mari eforturi, ducând în derizoriu nivelul de trai al românilor. 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
 

*** 
 

Economia românească, la un  pas de faliment! De ce ucideți mediul privat? 
 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Sub actuala guvernare, societatea românească va traversa o perioadă dificilă din punct de vedere economic. 

În scurt timp ne vom confrunta cu o  criză profundă din punct de vedere al execuţiei bugetare generată de lipsa de 
fonduri necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente. Aţi promis bunăstare și veți da românilor doar visuri 
deșarte. 

În acest context,  eforturile actualei guvernări, de optimizare a soluţiilor financiare sunt de fapt de 
împovărare a mediul privat. Este necesar să fie găsite elemente de reformă administrativă care să permită relansarea 
economică nu să fie puşi la eforturi şi mai mari agenţii economici care şi aşa abia mai fac faţă în faţa numărului 
foarte mare de taxe, impozite şi documente cu care se confruntă lunar.  

Deficitul bugetar cauzat de cheltuielile exagerate cu mărirea salariilor și a  pensiilor în raport cu numărul 
redus de angajaţi care contribuie la fondul de pensii, este semnalul de alarmă care vă obligă să găsiți rapid soluţii de 
reformare a pieţei muncii din România.  
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 Reducerea numărului de bugetari nu este singura  măsură  viabilă pentru a echilibra aceste diferențe între 
angajați și pensionari. Trebuie găsite şi alte modalităţi pentru creşterea numărului de angajaţi din mediul privat. 

Domnilor guvernați, acest lucru poate fi făcut prin facilitarea fiscală pentru angajatorii privaţi care deschid 
noi locuri de muncă sau care reinvestesc profitul în tehnologie de ultimă oră. Dar ce face acest Guvern? Fiscalizează 
tot! 

Nu trebuie neglijat faptul că mediul privat este cel care aduce cei mai muți bani la Bugetul de stat, mediul 
privat este cel care ajută economia să crească și să atingă țintele economice cu care această guvernare se tot laudă. 
Guvernarea dezastruoasă, în loc să ajute mediul privat îl împovărează cu alte biruri. De ce ucideți mediul privat? 

Necesitatea creşterii numărului de angajaţi în mediul privat obligă la flexibilitate atât din punct de vedere al 
administraţiei, prin măsuri de relaxare fiscală, cât şi din punct de vedere al calificării şi pregătirii profesionale 
specifice.  Măsuri de care dumneavoastră nu țineți cont! 

De ce nu se identifică numărul persoanelor apte de muncă, aflate în afara pieței muncii actuale, de ce nu se 
intensifică programele de instruire, recalificare și de reconversie profesională prin accesarea fondurilor europene, 
pentru acest tip de persoane? 

Cine sunt eu să vă dau lecții ? Specialiștii din guvernarea actuală ar trebui să găsească soluții urgente în acest 
sens, astfel România se va întoarce cu mulți ani în urmă, iar generațiile viitoare nu trebuie să plătească pentru proasta 
gestionare a banilor publici. 

Deputat 
Viorica Cherecheș 

 
*** 

 
Programul de guvernare al PSD a intrat la „discutate şi uitate” 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Cea mai mare a promisiunilor electorale cuprinse în Programul de guvernare al lui Dragnea au trecut în 
categoria celor „discutate şi uitate”, aşa cum însuşi liderul PSD a definit promisiunile făcute românilor. TVA zero 
pentru locuinţele ieftine, cumpărate de tineri – discutat şi uitat. Construcţia de autostrăzi şi căi ferate – discutate şi 
uitate. Absorbţia de fonduri europene – discutate şi uitate. Codul economic al României – discutat şi uitat. Codul 
administrativ al României – nediscutat, dar sigur uitat. Creşterea salariilor pentru profesori şi medici, scutirea de 
impozit pe salariile medicilor – promis, amânat şi până la urmă uitat. Şi uite aşa, ca un castel de nisip, s-au dărâmat 
toate promisiunile formulate de el, de cel care cunoştea programul de guvernare „din scoarţă în scoarţă”,  iar 
populaţia a mai fost, pentru a nu ştiu câta oară înşelată. Scăderea abruptă de popularitate a PSD şi liderilor săi, 
precum şi scăderea de încredere fără precedent în Guvernul României sunt doar consecinţa faptului că oamenii 
realizează acum că sunt mai săraci ca la începutul anului. 
 Stimaţi colegi. Programul de guvernare aprobat de o majoritate parlamentară este obligatoriu pentru guvern. 
Nu o spun doar eu, o spune chiar Constituţia României şi o clama, la un moment dat şi Liviu Dragnea. Din păcate, 
însă, Liviu Dragnea este primul care a uitat acest lucru! Exemplul cel mai clar al minciunii, al desconsiderării 
principiilor constituţionale, al batjocoririi încrederii românilor este abandonarea, unul câte unul, a tuturor punctelor 
din programul de guvernare aşteptate de români. Cu toţii îşi puseseră speranţa că standardul lor de viaţă va creşte. 
 La mai puţin de un an de guvernare „roşie”, majoritatea românilor o duc mai greu. Nici măcar Institutul 
Naţional de Statistică, cel care de obicei aduce, prin cifre, ode Guvernului, nu a mai putut ascunde ritmul accelerat în 
care cresc preţurile. După mai bine de trei ani în care preţurile au stagnat, românii încep să plătească preţuri tot mai 
mari exact la produsele de bază, la carburanţi şi la facturile pentru utilităţi. Aceasta nu este bunăstare! Aceasta este 
expresia agravării sărăciei pentru tot mai mulţi români. 
 După 10 luni de guvernare, cetăţeanul român poate să vadă cu cea mai mare claritate că promisiunile din 
campania electorală au avut un singur scop – să-i păcălească pe alegători. În fapt, agenda liderilor PSD-ALDE este cu 
totul alta. În primul rând, ocupaţi peste măsură cu războaiele interne, din partid, celor din PSD nu le pasă nici o 
fărâmă de faptul că românii şi-au pus speranţele în promisiunile făcute şi cuprinse în programul de guvernare. O 
Românie întreagă trebuie să asiste la telenovela de prost gust în care liderul se supără cu subalternii, îi ceartă, îi 
demite sau trebuie neapărat să se împace cu ei. Apoi, una dintre preocupările de bază ale tuturor liderilor PSD-ALDE 
este trânta cu justiţia şi diluarea puterii judecătoreşti. Aşadar, salarii mai bune, ca putere de cumpărare, pensii decente 
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care să le ajungă pensionarilor măcar pentru traiul de zi cu zi, autostrăzi „ca afară”, spitale curate şi şcoli decente nu 
figurează pe agenda actualei majorităţi PSD-ALDE.  
 Singura strategie pe care o are PSD şi ALDE astăzi este aceea „cum îi mai păcălesc pe români încă o dată, 
cum îi mai amăgesc sau cum mai amână nişte măsuri, încă 3-6 luni, până când alegătorii vor uita promisiunile”. Cu 
riscul de a repeta obsesiv, repet – dacă PSD ar fi vrut să facă viaţa românilor mai bună, atunci în cei 21 de ani cât au 
stat la guvernare după Revoluţie, ar fi reuşit. Dacă nici în atâţia ani nu au reuşit, atunci sigur nici nu vor şi nici nu pot 
şi nici nu o vor face vreodată.  

Stimaţi colegi. Faptul că PNL a urcat cu aproape zece procente în încrederea românilor este un semnal de 
încurajare pentru noi, liberalii, un indicator real că înţelegem problemele oamenilor, că suntem în concordanţă cu 
nevoile lor, că înţelegem durerile mediului de afaceri şi problemele acestuia, că ştim care sunt problemele 
administraţiei publice, ale sănătăţii, ale educaţiei, ale individului, singur, confruntat cu un stat care nu-i înţelege 
problemele. Mai mult decât atât, încrederea mare pe care a câştigat-o PNL în ultimele luni este şi un semn de mare 
responsabilitate pe care ni-l dau cetăţenii şi pe care noi l-am înţeles şi vom încerca să-l onorăm pe măsură. Cred cu 
toată puterea că România mai are o şansă reală, o şansă spre modernizare şi dezvoltare, atâta vreme cât PNL va pune 
în aplicare politici realiste, sustenabile, pentru creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi pentru consolidarea 
mediului de afaceri din ţară. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

Cea mai mare autostradă din România, zace abandonată!  
Fluviul de prostie chiar există! 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 De peste 27 de ani, guvernele României se străduiesc cu multă nepricepere să construiască în România o 
infrastructură de transporturi rapidă şi eficientă, care să stimuleze şi să sprijine mediul de afaceri din România. Nu a 
existat guvern care să nu promită mii de Km de autostrăzi sau de căi ferate! Ce-i drept, de cheltuit, bani s-au cheltuit! 
Şi nu puţini, ci cu zecile de miliarde! Mai mult decât atât, chiar am intrat în topuri mondiale la capitolul celor mai 
mari preţuri plătite pentru un Km de autostradă sau pentru reabilitarea unui Km de cale ferată. Şi, cu toate acestea, 
când tragem linie după aproape decenii de „împliniri măreţe”, constatăm că avem puţin peste 740 de Km de 
autostradă puşi în circulaţie, iar infrastructura feroviară asigură o viteză de transport mai mică decât în perioada 
cuprinsă între cele două războaie mondiale.    
 Stimaţi colegi. Frontiera de Sud a României este asigurată de una dintre cele mai dorite „autostrăzi” din 
Europa, de cea mai ieftină modalitatea de a transporta marfă, materii prime şi materiale, cereale şi produse finite. 
Deşi am folosit o metaforă, bănuiesc că aţi intuit că este vorba despre fluviul Dunărea. Dunărea nu este un fluviu ca 
oricare, ci este fluviul care descrie cea mai importantă rută comercială a Europei, legând Marea Neagră de Marea 
Nordului, prin Rin şi Main. Cunoscând importanţa acestei rute de transport, a faptului că transportul pe apă a fost şi 
rămâne cel mai ieftin şi competitiv mijloc pentru fluxul mărfurilor în interiorul Europei, ai bănui că Dunărea fierbe 
de ambarcaţiuni, barje şi transportoare înţesate cu mărfuri, unele care gonesc în amonte, alte care se întorc 
nerăbdătoare în aval, ca să o ia de la capăt. Din păcate, oricine are curiozitatea, poate să meargă pe malul Dunării şi 
poate constata, cu ochiul liber, că România a abandonat o adevărată mină de aur, că Dunărea românească este 
aproape pustie, dintr-un singur motiv – din prostie. Trebuie să apreciez faptul că, în România, mai există jurnalism de 
calitate şi că unii reporteri au reflectat situaţia Dunării într-un reportaj denumit corect „Un fluviu de prostie”. Din 
păcate, însă, situaţia reală este mult mai rea decât cea pe care au prezentat-o jurnaliştii, iar românii nu cunosc faptul 
că Dunărea blocată pentru traficul de mărfuri, cauzează, anual, pierderi de miliarde de lei pentru bugetul de stat, 
pierderi de miliarde de euro pentru economia privată şi nu generează nici măcar 10% din locurile de muncă bine 
plătite pe care le-ar fi putut crea pentru români. 
 Stimaţi colegi. Ca parlamentar doljean, cunosc destul de bine situaţia porturilor dunărene de la Bechet şi 
Calafat, pentru că ambele porturi ar putea servi ca hub local de transport de marfă, nu numai pentru cereale şi piatră, 
nu numai pentru materii prime, aşa cum ne-am obişnuit să exportăm în ultimii 27 de ani, ci şi de produse finite, de 
mărfuri care se produc tot mai consistent în România. Mă interesează cele două porturi şi Dunărea navigabilă, pentru 
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că Fabrica Ford de la Craiova produce tot mai mult, angajează tot mai mulţi oameni, dar produsele acesteia se lovesc 
de lipsa unei infrastructuri adecvate de transport. De la autostrăzi, craiovenii şi-au cam luat gândul. Oricine poate 
constata alba-neagra care s-a jucat cu autostrada Olteniei, care ba-i autostradă, ba-i drum expres, ba nu mai este 
deloc. De la Piteşti la Sibiu şansele realizării rapide a ultimului tronson de autostradă din Coridorul IV pan-european 
sunt tot mai reduse. Aşadar, cel mai ieftin şi cel mai rapid pentru economia locală a Olteniei şi chiar a unei părţi 
consistente a Munteniei şi Banatului ar fi să facem Dunărea în mod real navigabilă. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră 
cunoaşteţi faptul că Dunărea nu este astăzi navigabilă, pe tot tronsonul românesc, pentru că autorităţile 
guvenamentale nu au alocat niciodată bani pentru o dragă, care să înlăture nisipul care se acumulează pe albia 
Dunării. Nici de închiriat un astfel de utilaj Guvernul nu au fost în stare! Efortul financiar pentru a face Dunărea 
navigabilă, de la Canal şi până la frontiera de Vest, ar fi costat puţin peste 200 de milioane de euro, adică mai puţin 
decât ne costă 20 de Km de autostradă prost realizată în România. Mai mult decât atât, banii investiţi s-ar fi recuperat 
în mai puţin de o jumătate de an, dacă pe fluviu ar fi tranzitat marfă la capacitatea de navigare a acesteia. Ori, dacă la 
acest efort ar fi participat şi partea bulgară, efortul s-ar fi redus la jumătate. Aţi constatat cu toţii cum, deja fostul 
ministru Cuc, s-a dus în Bulgaria, a vorbit ore în şir cu omologul bulgar, dar a uitat complet să discute şi chestiunea 
Dunării. Unii ar zice că bietul om nu se pricepea. Corect, aş spune. Atunci nu ar fi trebuit să fie ministru niciodată. 
Numai că, domnul Cuc, înainte de a fi ministru, a fost chiar director al Zonei Libere Giurgiu, ceea ce presupune că nu 
ar trebui să fie străin de chestiunea gravă în care se zbate transportul de marfă pe Dunăre. Dacă nepriceperea o 
excludem, dezinteresul îl exclude dumnealui, atunci rămâne în picioare doar concluzia jurnaliştilor – e pură prostie. 
Aşa că plecarea domnului Cuc, nici nu ne bucură, dar nici nu rezolvă problema. Mai grav este faptul că, la acest 
minister a fost desemnat un alt novice, de la care aşteptările sunt la fel de mici.  
 Cât priveşte porturile Bechet şi Calafat, acestea nu au cum să arate altfel decât nişte ruine pline de rugină şi 
nisip, însă cu siglă strălucitoare. După ani de zile în care s-a jucat ping pong cu titularul dreptului de a admistra cele 
două porturi dunărene, au ajuns în situaţia în care, din cauza indeciziei sau a deciziilor proaste, nici o investiţie nu s-a 
mai realizat, iar investitorii simt un nod în gât când vorbesc despre ele. La fel de ruşinos este şi modul în care s-au 
ratat investiţiile de miliarde, cu fonduri nerambursabile, în cele două porturi, Bechet şi Calafat, care puteau fi 
realizate prin Programul Operaţional Sectorial Transporturi sau prin alte instrumente de finanţare – Connecting 
Europe Facility. Cert este că, atât la Bechet, cât şi la Calafat, problemele se pot rezolva repede dacă se doreşte. Cu 
două porturi moderne şi complet funcţionale, economia Olteniei poate performa la capacitate maximă şi putem ieşi 
din topul ruşinos al sărăciei europene. 
 Vă mulţumesc, 

Deputat 
Nicolae Giugea 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Alexandru - Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Realizările Ministerului și stadiul documentației privind construcţia 
autostrăzii Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere declaraţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Liviu Dragnea, conform cărora 

activitatea dumneavoastră a fost umbrită de sincopele de comunicare, nu de inacţiune, vă rugăm să ne răspundeţi la 
următoarele întrebări: 

 Care au fost cele mai mari realizări ale Ministerului Transporturilor în perioada în care aţi  
fost ministru, dar comunicarea lor a fost defectuoasă?  

 Ce documente au fost elaborate privind construcţia autostrăzii Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş  
și în ce stadiu sunt? 

 Câţi kilometri de autostradă au fost construiţi efectiv pe durata mandatului  
dumneavoastră? 

Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

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

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu - Marian Pop, ministrul Educaţiei Naționale 
 

Clarificări privind facilitățile de transport pentru studenți 
Stimate domnule ministru, 
Programul de guvernare PSD-ALDE prevede asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toţi 

studenţii din România, începând cu anul 2017. Executivul Grindeanu anunța, cu surle și trâmbițe, că studenții, 
indiferent de vârstă, vor beneficia de călătorii gratuite cu trenul și de reducere cu 50% la transportul în comun, odată 
cu adoptarea OUG nr. 2/2017. Cu toate acestea, în prezent, circulă în spațiul public diverse informații contradictorii 
pe această temă, inclusiv în privința vârstei studenților care pot beneficia de aceste facilități.  

În acest context, pentru aplicarea corectă și uniformă a acestor prevederi de către toate universitățile, pentru o 
cât mai bună informare a studenților, dar și pentru a elimina eventualele dezinformări, vă rugăm să răspundeți, cât 
mai clar, căror categorii de studenți se acordă facilitățile pentru transport și în ce condiții? 

Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

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

 
*** 

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

Salarizare viceprimari de comună sub 3000 locuitori 
Doamnă ministru, 

  Am primit la cabinetul parlamentar mai multe sesizări legate de faptul că în urma aplicării prevederilor din 
legea nr. 153/2017 – legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, viceprimarii de comune 
sub 3000 locuitori le scad indemnizațiile și sunt singurii demnitari, conform anexei IX asupra  cărora se întâmplă 
acest lucru. 
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 Conform legii nr. 115/2017, începând cu 1 aprilie 2017 indemnizațiile primarilor și viceprimarilor au crescut 
cu 30%. Astfel, din aprilie 2017 un viceprimar de comună sub 3000 locuitori a avut o indemnizație brută lunară de 
4831 lei. Începând cu 1 iulie 2017, aceste persoane au o indemnizație brută lunară de 4350 lei. De asemenea, salariile 
unor angajați, funcționari publici cu funcții de conducere, au scăzut. Fac referire la cuantumul câștigului salarial al 
angajatului, nu la salariul de bază.  Acești oameni sunt persoane bine pregătite, cu o anumită vechime atât în muncă 
cât și în specialitate, sunt oameni ce au studii superioare și master, dar care de la 1 iulie 2017 au o salarizare mai mică 
decât o asistentă medicală cu studii medii sau, dacă preferați au un salariu comparabil cu al unei infirmiere cu studii 
gimnaziale. 

Având în vedere această discrepanță și mai ales că avem nevoie de oameni bine pregătiți în primării și în 
instituțiile publice de la nivel local, care să ajute la dezvoltarea României în plan rural, nu de migrație a forței de 
muncă,  vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere a întreprinde pentru ca și acești oameni să aibă o 
indemnizație decentă și pentru ca alți salariați cu experiență în specialitate de care o primărie are nevoie să nu își 
prezinte demisiile? 

Anexez un tabel primit pentru a vedea diferențele salariale pentru primar, viceprimar de comună sub 3000 
locuitori în perioada 2014-2017. 

Solicit răspuns în scris.                                     Deputat  
Mara Calista 

 
*** 

 
Adresată domnului Forian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii  
 

Lipsa vaccinului antigripal 
Stimate domnule ministru, 
Cunoaștem faptul că luna trecută, la presiunea premierului Mihai Tudose ați demis pe șefa de la Direcția de 

Asistență Medicală și Sănătate Publică, ca urmare a faptului că procedura de achiziție a vccinului antigripal a fost 
întârziată. Toate bune și frumoase, mai ales că ați declarat că la jumătatea lunii octombrie începe campania națională 
de imunizare. Incepe , începe dar suntem deja în data de 16 octombrie și se pare că achiziția acestora încă un s-a 
finalizat. 

In majoritatea județelor țării printre care se numără și județul Mureș, acest vaccin lipsește cu desăvârșire, 
numărul îmbolnăvirilor a crescut, numai într-o săptămână s-au înregistrat peste 5000 de cazuri. Oare ce se v-a 
întampla, dacă nu ajunge în timp útil la populație? 

In acest sens, vă rog domnule ministru să îmi comunicați urgent dacă achiziția s-a finalizat și când ajung 
aceste doze în teritoriu. 

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

Doru Oprișcan 
 

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

 
Situaţia îngrijorătoare din judeţul Prahova 

Stimate domnule ministru, 
Începând cu luna august, sistemul de învăţământ din judeţul Prahova se confruntă cu o criză acută de fonduri. 

Din acest motiv, zeci de cadre didactice sunt în imposibilitatea de  a-şi încasa salariile cuvenite. 
Faţă de cele menţionate anterior, vă rog domnule ministru, să îmi comunicaţi care sunt măsurile întreprinse la 

nivelul ministerului pe care îl coordonaţi pentru ca această situaţie să fie remediată ? 
Solicit răspuns scris. Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Roberta Anastase 

 
*** 
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Adresată domnului Victor Negrescu,  ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 

Conturarea proiectului de buget al Preşedinţiei române a Consiliului UE 
Stimate domnule ministru, 
Una din priorităţile amintite de dumneavoastră în cadrul evenimentului de lansare a Forumului de consultare 

publică, comunicare și dezbateri în vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii 
Europene, este cea referitoare la conturarea şi prezentarea proiectului de buget al Preşedinţiei Consiliului. 

Luând în considerare recentele declaraţii făcute de Prim – ministrul Mihai Tudose, conform cărora proiectul de 
buget pe 2018 va fi înaintat Parlamentului în cursul acestei luni, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi 
următoarele: 

‐ Proiectul de buget pe 2018 va conţine un capitol separat alocat pregătirii proiectului de mandat al Preşedinţiei 
române a Consiliului? 

‐ Care este bugetul estimativ luat în calcul pentru formarea profesională a experţilor aflaţi în subordinea 
dumneavoastră? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație,                                   Deputat 

Roberta Anastase 
 

*** 
 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Măsuri privind stimularea achiziţiei de terenuri de către cetăţenii români 

Domnule ministru, 
 Reforma funciară care a avut loc la începutul anilor ’90, a condus la o divizare excesivă a suprafeţelor 
agricole, motiv pentru care comasările ulterioare de terenuri cu suprafeţe extrem de mici, precum şi asocierile 
fermierilor s-au realizat destul de greoi. Nici astăzi, după 27 de ani, nu putem vorbi despre asocieri puternice de 
fermieri şi de comasări eficiente de suprafeţe agricole. Pentru acest motiv, dar şi din cauza precarităţii de dezvoltare 
tehnologică a fermierilor, productivitatea mică din agricultură a făcut ca suprafeţe consistente să nu fie lucrate anual 
deloc, iar alte suprafeţe extinse să fie înstrăinate către nerezidenţi, care cunosc cât de roditor este solul românesc. Din 
păcate, tendiţa abandonării de către agricultorul român a terenurilor agricole a crescut în ultimii ani, astfel încât, 
suprafeţele deţinute de nerezidenţi au crescut în  proporţii îngrijorătoare. În urmă cu doi ani, Guvernul României a 
încercat să implementeze mai multe măsuri legislative care, din păcate, încălcau în mod vădit legislaţia comunitară. 
Recent, mass media a prezentat intenţia unor grupuri financiare foarte puternice (Saudi Agricultural and Livestock 
Investment Company (SALIC) din Arabia Saudită şi Al Dahra din Emiratele Arabe Unite) de a achiziţiona, cu un 
buget de peste 1,33 miliarde de euro, terenuri agricole în zona Mării Negre, cu accent pe România şi foarte probabil 
Bulgaria. După cum foarte bine cunoaşteţi, domnule ministru, vânzarea nu poate avea succes dacă proprietarii 
terenurilor nu sunt interesaţi de vânzarea acestora. Aşadar, faţă de această situaţie, dar şi luând în considerare faptul 
că statul român face investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii agricole (drumuri de exploatare, irigaţii etc) vă 
solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- care este suprafaţa de teren agricol deţinută de nerezidenţi în România (atât ca cifre absolute, cât şi ca 
procent din total terenuri agricole)? 
- care este suprafaţa de teren agricol nelucrată în anul 2017 şi care este suprafaţa de teren agricol care se 
anticipează a fi nelucrată în anul 2018? 

 - care sunt măsurile pe care le anticipaţi şi vă propuneţi să le implementaţi pentru a  încuraja cetăţenii 
români să-şi păstreze în proprietate suprafeţele deţinute?  

- anticipaţi soluţii legislative care să interzică, cu caracter temporar, vânzarea de terenuri agricole către 
cetăţenii/persoanele juridice din străinătate? 

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

Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
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Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc,  ministrul Transporturilor 
 

Proiecte de reabilitare cale ferată finanţate din POIM 2014-2020 
Domnule ministru, 

 În ciuda faptului că România a pierdut mai mult de patru ani şi mai multe zeci de milioane de euro pentru 
elaborarea şi aprobarea MasterPlanului General pentru Transporturi, se pare că prevederile acestuia sunt total 
desconsiderate prin deciziile guvernamentale din ultimul an. Când spun acest lucru mă refer la reîncadrarea unor 
obiective de investiţii din categoria autostradă în categoria drum expres (ex. autostrada Olteniei) sau la amânarea 
unor investiţii în infrastructura feroviară, deşi în document sunt încadrate între priorităţi cu termene de finalizare 
2019-2020. Având în vedere că cea mai mare parte a infrastructuri construite/reabilitate în ultimii zece ani s-a făcut 
exclusiv din fonduri europene nerambursabile şi luând în considerare confirmarea Comisiei Europene pentru 
acreditarea, în luna august, a autorităţilor naţionale de management, avem toate argumentele să vă chestionăm asupra 
realizării în termenele asumate, a priorităţilor cuprinse în MasterPlanul General pentru Transporturi. Dacă în privinţa 
proiectelor rutiere, prin „fazarea” Coridorului IV pan-european avem o minimă speranţă că de la Sibiu la Nădlac se 
va circula în maximum 12 luni, iar prin continuarea lucrărilor la A10, de la Sebeş la Turda se va circula, în cel mai 
optimist scenariu în 36 de luni, nu acelaşi lucru putem spera şi în privinţa creşterii vitezei şi a siguranţei pe calea 
ferată. În ciuda faptului că transportul pe calea ferată este cel mai ieftin şi rapid transport pe uscat, investiţiile 
României în reabilitarea infrastructurii feroviare sunt extrem de izolate şi nu deplasează transportul de marfă, de pe 
rutier, pe feroviar. În legătură cu acest aspect, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- o situaţie cu sumele alocate şi sumele cheltuite efective pentru proiecte de investiţii privind reabilitarea 
infrastructurii feroviare din România.  

- o listă cu proiecte de investiţii în infrastructura feroviară, agreate de Comisie pentru a fi finanţate prin 
Programul Operaţional Infrastructură Mare. 

- demersurile întreprinse de Minister în vederea găsirii unor surse alternative de finanţarea a infrastructurii de 
transport feroviar, fie nerambursabile, de tipul CEF (Connecting Europe Facility), fie rambursabile (ex. creditelor 
preferenţiale japoneze). 

- demersurile întreprinse de Ministerul Transporturilor în vedere realizării unor proiecte comune cu Ungaria 
şi Serbia (trenuri de călători de mare viteză, sau linii de mare viteză pentru marfă). 

- măsuri luate de Minister pentru a sprijni producţia autohtonă de vagoane (Arad) sau locomotive de mare 
viteză (Craiova). 

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

Claudiu-Vasile Răcuci 
 

*** 
 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 
Produse româneşti recunoscute/protejate la nivel mondial  

Domnule ministru, 
Ca specialist în domeniu, cunoaşteţi foarte bine faptul că agricultura românească deţine, încă, multiple 

caracteristici competitive, atât la nivel european, cât şi mondial. Dintre aceste caracteristici, printre cele mai 
importante sunt cele care privesc obţinerea producţiilor pe cale ecologică, dar şi modalităţile de procesare, 
tradiţionale, ale produselor agricole. Din păcate, însă, slaba dezvoltare economică a fermierilor români, nu le oferă 
acestora posibilitatea să valorifice aceste aspecte şi nici să internaţionalizeze producţiile proprii, prin care ar putea să-
şi valorifice produsele agro-alimentare la export, acolo unde ar putea să obţină preţuri superioare pentru produsele 
lor. În prezent, la nivel mondial sunt garantate/recunoscute/protejate, peste 1.400 de produse tradiţionale, cea mai 
mare parte dintre acestea provenind din spaţiul Uniunii Europene, în special din ţări precum Italia, Franţa şi Spania. 
Din păcate, fie din total dezinteres birocratic, fie din cauza neconştientizării avantajelor obţinerii statutului de produs 
protejat, România deţine recunoaştere pentru doar patru produse: magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, novacul 
din Ţara Bârsei şi telemeaua de Ibăneşti. Recent, aţi declarat că există o listă care cuprinde 14 produse tradiţionale 
româneşti pentru care Ministerul Agriculuturii şi Dezvoltării Rurale are în intenţie să obţină protecţia/recunoaşterea 
originii la nivel european şi mondial. Având în vedere faptul că pe piaţa europeană concurenţa specifică între 
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produsele agro-alimentare pune în pericol competitivitatea produselor româneşti tradiţionale (se vând deja produse, în 
special de origine extracomunitară, care valorifică avantajele competitive ale produselor tradiţionale româneşti, deşi 
sunt de calitate inferioară) vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 
- care este stadiul dosarelor de recunoaştere pentru cele 14 produse tradiţionale româneşti, despre care aţi afirmat că 
intenţionaţi recunoaşterea originii la nivelul UE? Care sunt aceste produse şi care este termenul pe care vi l-aţi propus 
pentru închiderea favorabilă a solicitărilor? 
- în condiţiile în care în România are, în momentul de faţă, peste 450 de produse atestate tradiţional, vă rog să 
precizaţi de ce v-aţi limitat doar la 14 produse şi nu mai multe şi dacă intenţionaţi să demaraţi procedurile şi pentru 
alte produse, chiar în cursul anului 2017, ştiindu-se că timpul este foarte important în acreditarea produselor? 
- vă rog să precizaţi dacă, la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, intenţionaţi să demaraţi un 
program de promovare, la nivel european, a produselor protejate, în vederea sprijinirii valorificării superioare a 
acestora pe piaţa UE sau dacă intenţionaţi să sprijiniţi producătorii să se promoveze, ei înşişi, mai mult decât prin 
simpla participare în târgurile internaţionale de produse. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Situația ”Monumentul  Tineretului” - simbolul întregului ”Canal Dunăre Marea-Neagră” 
Stimate domnule ministru,  

 "Îngerul Căzut" sau Monumentul Tineretului reprezintă un simbol care ar trebui să ne amintească de cei 
care au muncit în condiții foarte grele și și-au sacrificat chiar viața pentru construcția Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, înainte de Revoluția din anul 1989. Realizat la mijlocul anilor 1980 și inaugurat în primăvara lui 1988, 
monumentul mai sus menționat are un soclu din beton de aproape 10 metri, 12 coloane de 20 de metri și este lucrat, 
parțial, din oțel inoxidabil. ”Îngerul Căzut” este impresionant prin mărime, având 38 de metri, fără soclu. La vremea 
lui, acesta a fost considerat al doilea monument ca mărime din lume şi cel mai mare de pe continentul european, după 
clasificarea sa ca operă simbolică.  

Mai mult decât atât, ar mai trebui precizat și faptul că abandonarea acestui monument de către autorități a 
condus la deteriorarea lui sau chiar la devalizarea lui - hoții de materiale au furat plăcile grele de câteva tone - , având 
în vedere că la baza monumentului existau basoreliefuri din bronz și scene muncitorești de la construcția Canalului.   
 Încercările autorului monumentului, dar și cele ale autorităților locale de a afla în administrarea cui se află 
acest monument nu au avut niciun rezultat până în prezent. Chiar dacă simbolul monumentului este în strânsă 
legătură cu lucrările de la Canalul Dunăre - Marea Neagră, acesta nu s-a aflat niciodată în administrarea Companiei 
Naționale Administrația Canalelor Navigabile. Ultimul administrator cunoscut a fost primăria Comunei Cumpăna, 
dar lucrarea a ieșit de sub îngrijirea acesteia în urmă cu mai mulți ani, când au fost retrasate granițele comunelor din 
județul Constanța. Nici cei de la Direcția județeană pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța 
nu îl au în evidență, deoarece nu este considerat un monument istoric, deși în acest registru se încadrează. 
 În acest sens, vă solicit, domnule ministru, să lămuriți într-un timp cât mai scurt această situație, 
clarificând cine administrează ”Monumentul  Tineretului”, acest simbol al întregului ”Canal Dunăre Marea-
Neagră ”, pe care autorul a dorit să îl lase generațiilor viitoare.  
  Menționez că aștept precizările dumneavoastră referitor la cele semnalate printr-un răspuns scris. 
 Cu stimă, 

Deputat 
Bogdan-Iulian Huţucă 

  
*** 
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Adresată domnului Ionuţ Mişa, ministrul Finanțelor Publice 
 

Clarificari privind nivelul creditelor neperformante 
 
Stimate domnule ministru,   

 Comitetul Naţional privind Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) transmite următoarea informare 
publică: „Creşterea îndatorării populaţiei poate avea efecte negative importante, atât asupra sistemului financiar, cât 
şi asupra creşterii economice viitoare, în condiţiile în care populaţia care a contractat un credit ipotecar va avea 
dificultăţi în plata ratelor lunare şi va decide reducerea consumului în vederea păstrării locuinţei achiziţionate. În 
prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime din debitorii care au contractat un credit în ultimul an 
având un grad de îndatorare de peste 55%“ 
 Vă rog să îmi comunicaţi câteva informatii de interes public: 
1. Cât este procentul creditelor neperformante la finalul lunii septembrie 2017? Care este media europenă şi care era 
ţinta României pentru anul 2017? 
2. Care este prognoza Ministerului Finanţelor asupra acestor credite având în vedere că indicele ROBOR a crescut de 
la 0.92% cât era cotat la începutul lunii septembrie 2017 până la 1,8% la începutul lunii octombrie 2017, iar trendul 
de creştere se păstrează? 
3. Care este valoarea creditelor restanţe pentru următoarele praguri: peste 90 de zile, 61-90 de zile şi 31-60 de zile? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului Mihai Busuioc, secretar general al Guvernului 

 
Clarificări privind procedurile de infringement declanşate împotriva României 

Stimate domnule secretar general,   
Vă rog să îmi puneţi la dispoziţie situaţia tuturor procedurilor de infringement declanşante împotriva 

României, respectiv: anul în care a fost declanşantă procedura, speţa în cauză, stadiul în care este procedura, 
sancţiunile de ordin economic şi/sau administrativ pe care statul român le riscă, precum si perioada până când ele 
trebuie rezolvate de către autorităţile române. 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului Lucian Romaşcanu,  ministrul Culturii și Identității Naționale 

 
Clarificări privind stadiul procesului de restituire a sumelor donate  

pentru „Cuminţenia Pământului” 
Stimate domnule ministru,   

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2016, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va 
proceda la restituirea sumelor, stabilind calendarul restituirii sumelor donate, pe etape şi pe categorii de donatori. 
 Doresc să îmi comunicaţi care sunt paşii prin care cei 100.000 de donatori îşi pot recupera sumele donate, 
precum şi costurile suplimentare pe care statul român le pierde prin comisioane bancare, conversie leu-euro şi alte 
taxe necesare pentru a restitui sumele. Care este stadiul acestui proces la data de 1 octormbrie 2017? Vă rog să îmi 
puneti la dispoziţie şi calendarul acestor restituiri. 
 Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 

Deputat 
Costel Alexe 

*** 
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Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul  Afacerilor Externe 
 

Situaţia cetăţenilor români victime ale abuzurilor în străinătate 
Stimate domnule ministru,   
În presa din România şi Italia au apărut numeroase informaţii despre români care muncesc fie în conditii 

grele, fie chiar în forme de sclavagism modern: torturaţi fizic şi psihic, fără apă, muncă până la epuizare şi alte forme 
de abuz. Ultimul incident este cel în care 35 de români, majoritatea din Bacău şi Vaslui au fost descoperiţi lucrând la 
o fermă din Regiunea Taranto. Care este strategia Ministerului de Externe privind destructurarea reţelelor de trafic de 
fiinţe umane? Care este explicaţia pentru faptului că numărul cazurilor de români exploataţi de către angajatori este 
în creştere comparativ cu anii anteriori? Dincolo de colaborarea cu autorităţile italiene, cum le acordă asistenţă 
acestor victime statul român? Sunt semnalate cazuri asemănătoare şi în alte state? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 
Adresată domnului Ilan Laufer,  ministrul  pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 

 
Situaţia programului Start-Up Nation 

Stimate domnule ministru,   
 Sunt tot mai multe semnale atât din partea mediului de afaceri, dar şi din sfera guvernamentală că programul 
Start-Up Nation, lansat de Guvern în iulie, este în impas datorită lipsei fondurilor pentru finanţare. 
 Doresc să îmi comunicati următoarele informaţii publice: 
1. Care este stadiul dosarelor depuse? Când va fi finalizată această etapă? 
2. Care este necesarul de finanţare pentru dosarele admise? În condiţiile în care la rectificarea bugetară nu se va 
acoperi acest necesar de finanţare, ce se întâmplă cu dosarele care au fost admise dar nu primesc finanţare? 
3. Ce se întâmplă cu creditele-punte şi care sunt condiţiile impuse de partenerii de implementare? 

Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc,    
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
 

Adresată doamnei  Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Securitatea la incendiu 
Doamnă ministru, 
Evenimentul dramatic din 30 octombrie 2015 a evidenţiat deficienţele sistemului de intervenţie în situaţii de 

urgenţă din România, cu precădere în domeniul securităţii la incendiu.  
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Ce măsuri concrete aţi întreprins la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor  

din subordine/coordonare pentru îmbunătăţirea securităţii la incendiu şi, respectiv, pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
intervenţie în caz de incendiu?  

2. Câte controale s-au efectuat în ultimii doi ani şi care este cuantumul amenzilor aplicate pentru  
nerespectarea reglementărilor legale privind securitatea la incendiu? 

3. Cum colaboraţi cu autorităţile locale pentru ca unităţile de învăţământ, care nu sunt încă  
autorizate în ceea ce priveşte securitatea la incendiu, să se conformeze cu reglementările legale? Ce măsuri luaţi 
pentru protejarea elevilor care învaţă în aceste şcoli? 

Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
Deputat 

Glad Varga 
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Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
 

Tratarea pacienţilor cu arsuri grave 
Domnule ministru, 
Evenimentul dramatic din 30 octombrie 2015 a evidenţiat incapacitatea sistemului de sănătate din România 

de a asigura tratarea pacienţilor cu arsuri grave. După doi ani, mass media semnalează periodic cazuri de decese din 
cauza arsurilor grave.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:  
1. Ce măsuri concrete aţi întreprins sau intenţionaţi să întreprindeţi la nivelul Ministerului Sănătăţii  

pentru ca pacienţii cu arsuri grave să poată fi trataţi în România, cu şanse reale de supravieţuire şi vindecare?  
2. Care sunt sumele destinate acestor măsuri şi care sunt sursele de finanţare pentru ele? 
3. La nivel naţional, care sunt spitalele în care pacienţii cu arsuri grave pot fi trataţi, cu şanse reale  

de supravieţuire şi vindecare şi care este numărul de paturi destinate acestui scop pentru fiecare spital? 
4. Care este capacitatea reală actuală de tratare a pacienţilor cu arsuri grave la Spitalul Clinic de  

Urgenţă, Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti?  
5. Ce măsuri veţi lua pentru ca barocamera de la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti să  

devină operaţională şi utilizabilă în scopul pentru care a fost achiziţionată? 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 

Deputat 
Glad Varga 

 
*** 

Adresată domnului Gheorghe Șimon, ministrul Economiei 

 
Situaţia ratelor dobânzilor interbancare 

Stimate domnule ministru, 
În spaţiul economic european, este preconizată o nouă schimbare de optică a Băncii Central Europene. Potrivit 

recentelor declaraţii, Banca Central Europeană va opera o reducere consistentă a volumului de achiziţii de 
obligaţiuni. Prin intermediul acestei noi politici, Banca Central Europeană trage un puternic semnal de alarmă cu 
privire la viitorul politicii monetare a Zonei Euro, conturând, în acelaşi timp, ideea unei înăspriri a sectorului 
economic. 

Faţă de cele menţionate anterior, vă rog domnule Ministru, să îmi comunicaţi, care sunt măsurile avute în 
vedere de ministerul pe care îl coordonaţi pentru atenuarea consecinţelor acestei noi politici monetare europene? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Prișcă Răzvan Sorin 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  28 - 2017  
Săptămâna 16 – 20 octombrie 2017  

 

 

61

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Viorica Cherecheş 
Obiectul interpelării: Situaţia vaccinului antigripal 

 
Stimate domnule ministru,  
Sezonul rece debutează cu o creştere a numărului de cazuri de infecţii respiratorii la nivel naţional. Gripa este 

o boală infecţioasă acută a căilor respiratorii care nu poate fi prevenită decât prin vaccinare. Netratată corespunzător, 
poate duce la complicaţii şi chiar deces. Severitatea bolii va  fi mai uşoară dacă imunizarea prin vaccinul antigripal se 
va face la timp. Complicaţiile sunt grave în cazul îmbolnăvirii la grupele de risc: copii, gravide şi persoane vârstnice 
şi pacienţii cu boli cronice.  

Potrivit unui raport al Guvernului, încă din luna iulie a acestui an se preciza că a fost demarată procedura de 
achiziţie în vederea încheierii unui Acord Cadru pentru o perioadă de 2 ani, urmând ca pentru sezonul 2017 - 2018 să 
se achiziţioneze cantitatea de minimum 1.000.000 de doze de vaccin antigripal.  

Potrivit aceluiaşi raport, campania de vaccinare antigripală a populaţiei va fi demarată începând cu a doua 
jumătate a lunii octombrie.  

Unul dintre obiectivele strategice, asumate de către Ministerul Sănătăţii în fiecare an, constă în vaccinarea 
antigripală gratuită a persoanelor din grupele de risc. 

Suntem deja în a doua jumătate a lunii octombrie, campania de vaccinare ar fi trebuit să fie în plină 
desfăşurare, dar dozele de vaccin lipsesc. 

La această dată, vaccinurile antigripale nu au ajuns în Direcţiile de Sănătate Publică din ţară şi nici în 
cabinetele medicilor de familie. Dacă nu vor fi administrate în timp util, suma de bani alocată pentru campania de 
vaccinare din acest an va fi cheltuită inutil. 

Vă rog să-mi răspundeţi punctual la următoarele întrebări:  
Când vor ajunge dozele de vaccin antigripal la Direcţiile de Sănătate Publică din judeţe şi apoi în cabinele 

medicilor de familie, deoarece administrarea lor va fi inutilă în luna decembrie. 
Ce sumă va aloca Ministerul Sănătăţii în acest sezon pentru achiziţionarea dozelor de 

 vaccin şi cât va costa efectiv vaccinarea? 
Menţionez că doresc răspuns scris. 

 
*** 

 
Adresată: doamnei  Grațiela-Leocadia  Gavrilescu  – viceprim-ministru, ministru al Mediului 
De către: deputat Roberta Anastase  
Obiectul interpelării: Obligativitatea publicării rapoartele de evaluare şi gestionare a calităţii aerului înconjurător 

 
Stimată doamnă viceprim-ministru, 
În răspunsul cu nr. 4858/GLG, formulat la interpelarea ce avea drept obiect obligativitatea evaluării calităţii 

mediului, aţi menţionat faptul că Ministerul Mediului a desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control la agenţii economici 
consideraţi a fi poluatori. Potrivit Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, aveţi obligaţia legală de a 
informa publicul cu privire la calitatea aerului înconjurător. 

Având în vedere cele menţionate, vă rog  doamnă Ministru, să îmi puneţi la dispoziţie rezultatele acestor 
inspecţii şi să le faceţi publice. Totodată vă rog să îmi comunicaţi măsurile luate în urma acestor inspecţii. 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită considerație, 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 Întrebări  

 
 
Adresată domnului Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice 
   

Aplicarea corectă a Codului de Procedură Fiscală și a prevederilor Legii nr. 225/2015 
privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate  

pentru anumite categorii de persoane fizice 
 

Stimate domnule ministru, 
Am fost contactat la biroul meu parlamentar de către domnul Török Iosif, născut la data de 10.01.1944 în 

localitatea Sărmaș, județul Harghita, domiciliat în Mun. Sfântu Gheorghe.  
Acest cetățean face parte din categoria persoanelor persecutate din motive politice, astfel beneficiază de 

prevederile Decretului-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. 

Însă, Legea nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite categorii de persoane fizice prevede la art. unic, alin. (1), litera d), ca persoanele ale căror drepturi sunt 
stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, li se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată. Totodată, 
alin. (8) din aceeași lege precizează următoarele: ”Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care au efectuat plata 
contribuțiilor pentru care prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 
117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în 
mod corespunzător.” 

Din nefericire, persoana sus menționată se află în situația aplicării incorecte a prevederilor Legii nr. 225/2015 
și a Codului de Procedură Fiscală, cu privire la situația în care se află. Domnul Török Iosif a plătit asigurări sociale 
de sănătate, iar la cererea depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Covasna pentru restituirea sumelor plătite pe baza art. 117 din Codul de Procedură Fiscală, a primit un 
răspuns negativ, cu motivul că Agenția Națională de Administrare Fiscală este în imposibilitatea soluționării 
favorabile a cererii. 
 Răspunsul de la A.N.A.F. precizează că Ordinul nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a 
obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 
225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, se 
aplică persoanelor fizice care se încadrează în prevederile alin. 1, lit. a), b) și g). 
În acest sens putem afirma că aplicarea Ordinului nr. 2202/2015 nu acoperă în totalitate prevederile Legii nr. 
225/2015, pentru că, în această lege apare dreptul la restituirea sumelor achitate, însă Ordinul nu reglementează astfel 
de posibilitate, doar menține o referire pentru aplicarea prevederilor din Legea nr 225/2015, astfel:  
”ANEXA nr. 5: Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea/ nr. 
209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de 
asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice  
11.Contribuabilii care au efectuat plata contribuțiilor pentru care Legea nr. 225/2015 prevede anularea, au dreptul la 
restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.” 

Întrebare:  
1. Având în vedere cele prezentate mai sus și cunoscând faptul că Legea are caracter superior Ordinului, ce 

măsuri veți lua pentru aplicarea echitabilă a legii? 
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2. Care este poziția dumneavoastră cu privire la situația prezentată, privind imposibilitatea soluționării unei 
cereri trimise către ANAF? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Márton Árpád-Francisc 
 

*** 
 
Adresată domnului Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății 
 

Dotarea disproporționată a spitalelor – deficiență în sistemul de sănătate 
 

Vă supun atenției o problemă pe care am sesizat-o în legătură cu dotarea disproporționată a spitalelor 
clasificate în aceeași nivel de competență cu echipamente și tehnologie medicală. Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc este în aceeași categorie de spital, - de rang III, ca și Spitalul Municipal de Urgenta "Elena 
Beldiman" Bârlad sau Spitalul Municipal Dr. Al. Simionescu Hunedoara și Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc.  

Potrivit normelor aflate în vigoare, la susținerea spitalelor în aceeași nivel de competență ar trebui respectat, 
în primul rând, principiul de bază conform căruia, la același nivel de competențe spitalele beneficiază de același 
dotări din partea Ministerului Sănătății. 

Clasificate conform capacității lor de ofertă de servicii medicale și competenței de acordare a asistenței 
medicale, aceste unități spitalicești sunt la un nivel de competență mediu spre mare și deservesc populația din aria 
administrativ-teritorială respectivă, necesitând ajutorul exclusiv al spitalelor cu nivel de competență II, și nicidecum 
al spitalelor de același rang, chiar dacă au în denumirea lor sintagma de “județean de urgență”. 

Spitalele județene de urgență vor beneficia de programul de finanțare al Ministerului Sănătății cu aparatură 
de diagnosticare de înaltă performanță printre care se numără computer tomograf, aparatură de imagistică prin 
rezonanță magnetică, etc., conform legislației în vigoare, pe când la celelalte spitale de același nivel de competență 
nu avem informații că ar beneficia de această susținere ministerială. 

Principalele avantaje ale clasificărilor sunt atât asigurarea accesului echitabil al cetățenilor la serviciile 
medicale continue, precum și creșterea eficienței funcționării spitalelor prin evitarea paralelismelor cu alte unități 
spitalicești. Așadar, consider că, situația expusă este de neacceptat față de pacienți, care sunt discriminați neavând 
acces la dreptul fundamental la menținerea sănătății și la un standard de trai adecvat. Menținerea inechităților dintre 
aceste spitale generează probleme vitale din punct de vedere al creșterii accesibilității populației. Totodată, ignorarea 
deficiențelor de aparatură la aceste spitale importante nu poate fi considerată o simplă greșeală. 

Domnule ministru, consider că rezolvarea acestor probleme este responsabilitatea instituției conduse de 
Dumneavoastră, cum este și responsabilitatea mea, ca membru al Comisiei de sănătate și ca medic să atrag atenția 
asupra necesităților de eficientizare a actului medical. Standarde de diagnostic și de tratament necesită imperios 
existența computer tomografului și RMN-ului și în aceste spitale, dar și în multe spitale chiar de rang IV, cum ar fi 
spitalele din orașele Reghin, Târnăveni, Sighișoara. 

Întrebare: Vă rog să-mi precizați în baza cărei decizii ați acționat, astfel încât s-a creat o discrepanță atât de 
mare la nivelul dotărilor acestor spitale de nivel de competență III? 

Ce măsuri intenționează să ia Ministerul condus de Dumneavoastră în vederea soluționării cât mai rapide a 
problemei expuse? 

Este clasificarea spitalelor un instrument care poate fi folosit imparțial și la dotarea echitabilă a spitalelor, 
conform strategiilor existente? 

Solicit răspuns în scris.  
Deputat 

Dr. Vass Levente 
 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 
 

 
 

 Declarație 
 

“17 OCTOMBRIE  -  ZIUA MONDIALĂ PENTRU ERADICAREA SĂRĂCIEI” 
    
    Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis, în anul 1987, ca data de 17 octombrie să fie 
instituită Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Este ziua în care, peste o sută de mii de oameni s-au adunat 
în Piața Trocadero, din Paris, unde a fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului, în 1948, în semn de 
solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a violenței și a foametei.  
     În România, Constituția prevede că “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie 
socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. Cu toate acestea, constatăm că există impresionant 
de mulți oameni săraci, dovada cea mai elocventă a acestei stări de fapt fiind numărul mare de emigranți români, pe 
care sărăcia i-a alungat din țară. Situația este paradoxală, ținând cont că România este o țară foarte bogată în resurse 
naturale și umane. România are posibilitatea să hrănească peste 80 de milioane de locuitori. Cu toate acestea, se află 
pe locul 12, la nivel mondial, la importul de produse agroalimentare. Într-o astfel de țară n-ar trebui să existe săraci, 
excluzându-i pe leneșii care preferă ajutorul social, în loc să-și asigure traiul prin muncă. Dar, la noi mai există o 
hibă: lipsește clasa socială de mijloc, aceea care asigură stabilitate și echilibru în orice societate. În sistemul totalitar, 
menținerea populației în stare de sărăcie era politică de stat. Oamenii săraci și ignoranți au fost mereu ușor de 
manipulat, de exploatat, în interesul clasei conducătoare. Azi trăim într-un regim democratic, însă vedem că sărăcia 
se ține scai de români. Din vina cui? Să mai existe în structurile statului român persoane care provin din vechiul 
regim, sau oameni noi cu apucături vechi? Oricum ar fi, este foarte grav ce se întâmplă și trebuie luate grabnic măsuri 
pentru eradicarea sărăciei și a mentalității bolșevice din rândul oamenilor de stat.     
    De când lumea, cei cu burţile pline nu au timp  a se gândi la cei care mor de foame. Dar faptul că actuala 
guvernare se preocupă de crearea locurilor de muncă și de creșterea salariilor, a pensiilor, de măsuri dedicate creșterii 
economice, demonstrează clar că ne aflăm pentru prima oară, după aproape trei decenii de libertate, în situația când 
statul se preocupă serios de soarta întregii populații a țării, creându-se premisele reale pentru conturarea unei 
categorii sociale de mijloc în România. Altfel, n-avem dreptul să pretindem că suntem parte a Europei Unite. Numai 
dacă programul de guvernare actual va reuși să fie implementat cu succes, mediul economic al României îi va putea 
îmbia pe românii pribegi să revină acasă, lângă familii, în țara de care le este dor.    
    Soluții pentru redresare economică și progres real există. De-a lungul istoriei, avem suficiente exemple 
despre modul în care se pot rezolva, prin politici adecvate, aceste lucruri. Dar, cea mai simplă metodă ne este oferită 
de premierul Poloniei,  Beata Szydlo: „Este suficient să nu furi și să nu risipești resursele publice”. În ultimii ani, 
Polonia a renunțat la șabloanele de guvernare recomandate de UE, reușind să asaneze comerțul subteran, care impieta 
asupra progresului economic național. Rețeta polonezilor merită studiată, fiind valabilă și pentru noi. Prin inteligenţă 
politică şi bună-credinţă, vor putea fi aplicate programele de creştere economică, politicile macroeconomice de 
stabilizare și reformele structurale necesare în acest moment. Este nevoie de luciditate, de temeinicia actului de 
conducere, de recăpătarea încrederii populației în clasa politică.  
    O atenție aparte se impune a fi acordată tinerei generaţii, care nu dispune de calificare profesională, 
necesitând restructurarea sistemului de învăţământ, vinovat de acest flagel. Educația este pașaportul nostru pentru 
viitor și cea mai puternică armă care poate schimba lumea. 
 

Deputat 
Mihai Niţă  

 
*** 
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 Întrebare 

 
Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 
Soarta căminelor de bătrâni din România 

 
Doamnă ministru, 
Căminul de bătrâni din oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea, a fost înfiinţat în anul 2011, în urma desfiinţării 

spitalului din localitate şi a funcţionat având asigurată finanţarea printr-un program naţional care a încetat la finele 
anului 2015.  

De atunci, acest centru rezidenţial pentru persoane vârstnice a fost ţinut în viaţă de către Primăria Oraşului 
Bălceşti, care a renunţat la foarte multe investiţii de interes local pentru a face faţă cheltuielilor. Chiar şi aşa, însă, 
căminul de bătrâni a acumulat în timp datorii foarte mari. La ora actuală, pentru salariile restante ale angajaţilor, 
furnizori şi impozite este necesară o sumă de aproximativ 7 miliarde de lei vechi.  

 Administraţia publică locală, angajaţii şi conducerea căminului speră că Ministerul Muncii va modifica 
foarte curând legea şi va finanţa din nou activitatea aşezămintelor de acest tip sau poate că va găsi soluţii chiar şi 
pentru problemele mai vechi, apărute după anul 2015.  

Având convingerea că aveţi idei şi soluţii pentru salvarea căminului de la Bălceşti, vă rog să vă precizaţi 
punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune 
soluţii de rezolvare.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Dumitru Lovin 

 
*** 

 

 




