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I. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele de plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 13 – 17 noiembrie 2017) 

 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de luni, 13 noiembrie 2017 
Luni, 13 noiembrie, la Camera Deputaților au avut loc dezbateri politice în cadrul “Orei Guvernului”, cu tema 

Situația penitenciarelor din România. 
Tema a fost prezentată de doamna deputat Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), iar punctul de vedere 

al Executivului a fost expus de ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader.  
La dezbateri au participat deputații: Oana Florea (Grupul parlamentar al PSD), Marian Cătălin Predoiu (Grupul 

parlamentar al PNL), Lavinia Corina Cosma (Grupul parlamentar al USR), Antal Istvan Ianos (Grupul parlamentar al 
UDMR), Marius Gheorghe Surgent (Grupul parlamentar al ALDE) și Corneliu Bichineț (Grupul parlamentar al PMP). 

În cadrul ședinței plenare de luni, 13 noiembrie, s-a anunțat că deputatul Adrian Octavian Dohotaru nu mai face 
parte din  Grupul parlamentar al USR. 
 

*** 

Şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor de marți, 14 noiembrie 2017 
Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 14 noiembrie, următoarele acte normative: 
- Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al  

Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul 
apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE COM(2017) 294 (PH 
CD 88/2017) – 270 voturi pentru 

- Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către  
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului 
european de apărare COM(2017) 295 (PH CD 89/2017) – 272 voturi pentru 

- Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al  
Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) COM(2017) 
343 (PH CD 90/2017) 271 voturi pentru 

- Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie  
privind viitorul finanţelor UE COM(2017) 358 (PH CD 91/2017) 270 voturi pentru 

- Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor  
nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 92/2017) 
275 voturi pentru 

- Proiectul 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 (PL-x 153/2017) - lege ordinară – 181 voturi pentru, 82 împotrivă, 13 abţineri 

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor  
publici, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 556/2015/2017) - lege organic – 170 voturi pentru, 93 
împotrivă, 7 abţineri 

- Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind  
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, reexaminată la 
cererea Preşedintelui României (Pl-x 413/2016/2017) - lege organică – 247 voturi pentru, 30 abţineri 

Grupul parlamentar al PNL a anunţat redepunerea moţiunii simple împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, 
intitulată “România în beznă. PSD fură curent”. 
 

*** 
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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 17 noiembrie 2017) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1251 

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 210 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 478

554 

– votate  552
             din care: - înaintate la Senat      46 

                            - în procedura de promulgare 34 

                            - promulgate** 201 

                            - respinse definitiv 271 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1
2) Se află în proces legislativ 709 

a) pe ordinea de zi 180 

b) la comisii  505
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 

8 

3) Desesizări 6 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 31 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
     Cele 552 iniţiative legislative votate privesc: 

                         183 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    109  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  17  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         57  proiecte de legi  
                        369 propuneri legislative 
 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
    ** În anul 2017 au fost promulgate 218 legi, dintre care 15 din inţiativele legislative adoptate în legislatura 
anterioară, 2 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017, 183 din 
iniţiativele legislative adoptate în  sesiunea februarie-iunie 2017 şi 18 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 17 noiembrie 2017) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 819 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2017 608 

– înregistrate în luna august 2017 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2017 210 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 87

123 

– votate  121 

             din care: - înaintate la Senat      30 

                            - în procedura de promulgare 29 

                            - promulgate* 18 

                            - respinse definitiv 44 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 709 

a) pe ordinea de zi 180 

b) la comisii  505 

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 

8 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 31 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
    Cele 118 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                      49 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
     24  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                21 proiecte de legi 
                                     72 propuneri legislative 
 
 
                * În anul 2017 au fost promulgate 218 legi. 
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D. SITUAŢIA INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Şedinţele din zilele de luni, 13 şi marţi, 14 noiembrie 2017 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei
 

184 

        din care: - în dezbatere 

 

184 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          3
 

3 

   - votate 3 
                           - la Senat 
 

0 

                           - la promulgare
 

3 

                           - respinse definitive 
 

0 

 
 
            ▪ Cele  3 iniţiative legislative votate privesc: 
                         1 proiecte de lege elaborat de Guvern: 
                              din care: 
                                 1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                         2 propuneri legislative 
rivesc: 

 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
(săptămâna 13 – 17 noiembrie 2017) 

 
 

 
 
 

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

1. PL-x 556/2015/2017 -  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

2. Pl-x 413/2016/2017 -  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi 
pe căi navigabile interioare  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

3. PL-x 153/2017 - 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  
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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 20 noiembrie 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, 99 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 ermanente:  
- înregistrate la BP: 

  1 
1 
 0 

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

8 
0 
3 
2

Camera 
Deputaţilor:  73 4 

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

 10 
 51 

0 

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

1 
0 
7 
4

Procedură 
comună: 

 11  

Total: 88 4  
 

63 
  

 
25 
 

 99  88 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 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  2200  nnooiieemmbbrriiee    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 
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 -  OZ Plen 
AGRI și JUR 
  
 

Raport depus 
pe 
31.10.2017 
(529/R/2017) 

2 

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 - OZ Plen 
JUR și POL 
EXT 
  

Raport depus 
pe 
06.11.2017 
(555/R/2017) 

3 

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 - OZ Plen 
SĂN și APĂR 
 

 
 
Raport depus 
pe 
06.11.2017 
(556/R/2017) 

4 

PLx 
372/2017 

 
L 

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 

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 

S -  Respins pe 
17.10.2017 
CD -  OZ Plen 
SĂN  

Raport depus 
pe 
06.11.2017 
(557/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

162/2017 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Consiliului privind calitatea apeidestinate consumului 
uman, care are ca termen final de transpunere data de 
27 octombrie 2017. 

 

5 
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 -  OZ Plen 
DROM și JUR 
S  - 

Raport depus 
pe 
08.11.2017 
(569/R/2017) 

6 

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 -  OZ Plen 
BUG și ADMIN  
 

Raport depus 
pe 
09.11.2017 
(572/R/2017) 

7 

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 -  OZ Plen 
ADMIN  
 
 

Raport depus 
pe 
09.11.2017 
(573/R/2017) 

8 

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 -  OZ Plen 
BUG  
 

Raport depus 
pe 
10.11.2017 
(574/R/2017) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

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 -  OZ Plen 
TRSP  
  
 
 

Raport depus 
pe 
14.11.2017 
(576/R/2017) 

10 

PLx 
403/2017 

 
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 -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  OZ Plen 
SĂN și APĂR 
  
 

Raport depus 
pe 
15.11.2017 
(585/R/2017) 

11 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 
româneşti în străinătate. (poz. I-b-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 - OZ Plen 
POL EXT și 
CROMANII 
  

Raport depus 
pe 
15.11.2017 
(587/R/2017) 

12 

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 
 

 

13 

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 

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 

- Cameră decizională: CD    

14 

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 

15 

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 

16 

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 

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

 
 
 
 
TDR: 
02.03.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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. 

17 

PLx  
554/2015 

 
L 

279/2015 
 

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

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

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

 
 
 
TDR: 
22.09.2015 

18 

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 - Retrimis la  
 BUG și IND pe 
30.10.2017 
pt. raport 
suplimentar 
 
 

 
 
 
TDR: 
17.11.2017 

19 

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 

20 

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 
 

21 
Plx  

423/2017 
 

LEGEA prevenirii. (poz. I-a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 

Reglementarea unor instrumente care să asigure 
prevenirea săvârșirii de contravenții. 

S -  Adoptat pe 
31.10.2017 
CD -  BUG şi 

TDR: 
21.11.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
158/2017 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

JUR  
pt. raport comun 

22 

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 -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  BUG şi 
AGRI  
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
28.11.2017 
 

23 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-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 

24 

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 

25 

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 

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

TDR: 
06.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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. 

26 

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 

27 

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 

28 

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 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

29 

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 

30 

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 

31 

 
PLx 

364/2017 
 

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 -  IND  
pt.raport 
 

 
 
TDR: 
07.11.2017 

32 

 
PLx 

383/2017 
 

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 -  IND  
pt.raport 
 

 
TDR: 
07.11.2017 

33 

PLx 
421/2017 

 
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 -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  IND, TRSP 
și JUR 
 pt. raport comun 
 
 

TDR: 
21.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

34 

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 
 

35 

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 
 

36 

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 
 

37 

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) 

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 

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 

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

ulterioare. 
 

38 

PLx 
369/2017 

 
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 -  TRSP  
 pt. raport  
 
 

 
TDR: 
07.11.2017 
 

39 

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 
 

40 

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 
 

41 

Plx 
373/2017 

 
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 
CD -  AGRI  
 pt. raport 
 
 

 
 
TDR: 
09.11.2017 
 

42 

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 

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

   pt. raport 
suplimentar 
 

43 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 

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

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

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
07.11.2017 
 

44 

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 
 

45 

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 
 

46 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

47 

PLx 
451/2015 

 
L 

139/2015 

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

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

S - Adoptat pe 
03.06.2015 
CD -  MED 
pt. raport 

 
TDR: 
18.06.2015 

48 

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 

49 

PLx 
391/2017 

 
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 -  Adoptat pe 
24.10.2017 
CD -  MED 
pt. raport 
 

TDR: 
16.11.2017 

50 

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 

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 

S - Adoptat pe 
17.10.2016 
CD - MUN 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
10.11.2016 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

51 

PLx 
365/2017 

 
L 

204/2017 

Proiect de lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă 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 -  MUN 
 pt. raport 
 

TDR: 
07.11.2017 

52 

PLx 
393/2017 

 
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 
24.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 

53 

PLx 
400/2017 

 
L 

215/2017 

Proiect de lege privind reglementarea activităţii de 
telemuncă. (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 -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  MUN 
 pt. raport 
 

 
 
TDR: 
14.11.2017 

54 

PLx 
29/2017 

 
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 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

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

S -  Adoptat pe 
30.10.2017 
CD -  SĂN și 
JUR 
 pt. raport comun 
 

TDR: 
21.11.2017 

55 

PLx 
399/2017 

 
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 -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 
 

TDR: 
14.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

56 

PLx 
377/2011 

 
L 

10/2011 

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

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

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

TDR: 
10.04.2012 

57 

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 

58 

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 

59 

PLx 
452/2017 

 
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 -  Adoptat pe 
07.11.2017 
CD -  CULT și 
JUR  
 pt. raport comun 
 
 

 
TDR: 
28.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

60 

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 

61 

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 

62 

PLx 
422/2017 

 
L 

370/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. (poz. 
II-11) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 
nr.21/1991, în scopul clarificării unor aspecte legate de 
procedura aplicabilă în cazurile de acordare sau de 
redobândire a cetăţeniei române. 

S -  Adoptat pe 
10.10.2017 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
23.11.2017 

63 
PLx 

443/2017 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele 
membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016(poz. II-
43) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Furnizarea unui mecanism pentru desfășurarea 
dialogului politic prin organizarea unor summit-uri 
anuale la nivel de lideri și a unor consultări la nivel 
ministerial. 

CD -  JUR  
 pt. raport 
S -   
 

TDR: 
23.11.2017 

  
                                      
  
  
  



 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 
 

L 
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. 

2 
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 -  Adoptat pe 
13.11.2017 
CD -   
 

Trimis la  
Camera 
Deputaților 
pt. dezbatere. 

3 
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 -   
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

4 
L 

257/2017 

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

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

S -  JUR 
pt. raport 
CD -   
 

TDR: 
03.10.2017 

5 

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 
pt. raport 
 
 

 
TDR: 
18.10.2017 

6 

PLx 
305/2017 

 
L 

410/2017 

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 - Adoptată pe 
24.10.2017 
S -  APĂR 
pt. raport 
 

 
 
 
 
TDR: 
21.11.2017 

7 

PLx 
337/2017 

 
L 

417/2017 

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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 

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

CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
S -  APĂR 
pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
28.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

8 

PLx 
60/2015 

 
L 

584/2014 

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 -  Adoptată pe 
12.02.2015 
CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
 

 
 
 
La 
promulgare 
din data de 
11.11.2017 

9 

PLx 
259/2017 

 
L 

120/2017 

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 - Adoptată pe 
26.06.2017 
CD - Adoptată pe 
31.10.2017 
  
 

 
 
 
 
 
 
La 
promulgare 
din data de 
08.11.2017 

10 

PLx  
319/2017 

 
L 

224/2017 

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 -  Adoptată 
pe 31.10.2017 
 

 
 
 
 
La 
promulgare 
din data de 
11.11.2017 

11 

PLx  
268/2017 

 
L 

390/2017 
 

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 - Adoptată  
pe 04.10.2017 
S -  Adoptată pe 
23.10.2017 

La 
promulgare 
din data de 
30.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

12 

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  -  ÎNV 
pt. raport 
 
 

TDR: 
31.10.2017 

13 
 

PLx 
231/2017 

 
L 

403/2017 
 
 

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

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

CD -  Adoptat pe 
17.10.2016 
S  - MED 
pt. raport 
 

TDR: 
14.11.2017 

14 

PLx 
270/2017 

 
L 

398/2017 
 

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 

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 

CD - Adoptată pe 
11.10.2017 
S  - Adoptată pe 
13.11.2017 
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

infracţiuni, precum şi competenţele statelor 
contractante în anchetarea respectivelor infracţiuni. 

15 

PLx  
284/2017 

 
L 

397/2017 
 
 

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 - Adoptată pe 
11.10.2017 
S -  Adoptată pe 
06.11.2017 
 
 

La SG din 
data de 
13.11.2017 
 
 

16 

PLx 
285/2017 

 
L 

404/2017 
 
 

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 - MUN 
pt. raport 

TDR: 
14.11.2017 

17 

PLx 
269/2017 

 
L 

382/2017 

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

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

CD -  Adoptată 
pe 26.09.2017 
S -  Adoptată pe 
06.11.2017 
 

 
 
 
La SG din 
data de 
13.11.2017 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

18 

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 

19 
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 - Adoptată pe 
07.11.2017 
S -  
 

 

20 

PLx 
335/2017 

 
L 

449/2017 

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 - Adoptată pe 
07.11.2017 
S -  JUR 
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
05.12.2017 

21 

PLx 
307/2017 

 
L 

176/2017 

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 - Adoptată pe 
07.11.2017 
  

 
La SG din 
data de 
13.11.2017 
 

22 

Plx  
344/2017 

 
L 

255/2017 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes național, pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
pentru completarea Legii nr.105/2011 privind 
gestionarea și utilizarea fondurilor externe 

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 -  Adoptată pe 
10.10.2017 
CD -  Adoptată 
pe 07.11.2017 
 
 

 
La SG din 
data de 
13.11.2017 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

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 

23 

PLx 
153/2017 

 
L 

17/2017 

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 - Adoptată pe 
28.02.2017 
CD - Adoptată pe 
14.11.2017 
 

 

24 

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 

25 
 

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 

Legea  
nr. 204/2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

26 

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 
 

Legea  
nr. 205/2017 

27 

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 
 

Legea  
nr. 206/2017 

28 
 
 

PLx 
295/2017 

 
L 

174/2017 

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

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

S - Adoptată pe 
18.09.2017 
CD - Adoptată pe 
11.10.2017  
 

Legea  
nr. 210/2017 

29 

PLx 
252/2017 

 
L 

371/2017 

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 -  Adoptată pe 
23.10.2017 
 

Legea  
nr. 215/2017 

 
  



 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                              

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

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

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

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

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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

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

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

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 

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 

 

Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 
urmează să intre 

 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

546/2013 
 
 

publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

6 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

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

 

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

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

7 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

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

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

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

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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). Cheltuielile bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 
în anul 2015 au fost în sumă de 23.489,9 milioane lei 
(cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate). 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

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 
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Abrevieri Comisii: 
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3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură TRSP
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6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
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8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
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G. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare  
din Camera Deputaţilor 

 
 

( la data de  17 noiembrie 2017 ) 
 

I.  În perioada   13  –  17 noiembrie 2017  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte.  

        Comisiile permanente au depus 27 avize. 
Cele 19 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

15    
4 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

2 
3  

14 
0  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 436 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 62 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  51  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  678  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 528 

 rapoarte suplimentare 101 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 49 

TOTAL     678 

 
 
 
 
 
 



                         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  13 - 17 noiembrie 2017 
 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii
Observaţii 

1 

 
 
 
PLx.331/20
17 

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 
preturindeni 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 

31.10.201
7 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(574/R din 10.11.2017) 

2 

 
Plx.325/201
7 

Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare – raport comun cu comisia pentru muncă 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.11.201
7 

Raport de respingere 
(582/R din 14.11.2017) 

3 

 
 
 
Plx.317/201
7 

Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a 
Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – 
raport comun cu comisiile pentru muncă și juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.201
7 

Raport de respingere 
(588/R din 16.11.2017) 

4 

 
PLx.193/20
15 

Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 - Alba Iulia 

26 parlam. 
adoptat de 

Senat 

14.10.201
7 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(589/R din 16.11.2017) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.339/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru transporturi și juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(584/R din 14.11.2017) 

 



 
IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.413/2016/
2017 

Reexaminare - Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căi navigabile 

104 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.11.2017 

Raport de adoptare a 
cererii de 

reexaminare 
(575/R din 13.11.2017)  

2 

 
 
PLx.308/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a 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 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(576/R din 14.11.2017) 

3 

 
PLx.369/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(577/R din 14.11.2017) 

4 

 
PLx.85/2017 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej – 

raport comun cu comisia pentru cultură 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
04.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(580/R din 14.11.2017) 

5 

 
Plx.339/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru industrii și juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(584/R din 14.11.2017) 

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

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.277/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 
- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru administrație și 
mediu 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

04.10.2017 
Raport de respingere 

(590/R din 16.11.2017) 

2 

 
PLx.373/2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii 

nr.348/2003 

9 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare 
(593/R din 16.11.2017) 

3 
 
 
PLx.313/2017 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(591/R din 16.11.2017) 



public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov – raport comun cu 
comisia juridică 

4 

 
 
PLx.321/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
17.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(592/R din 16.11.2017) 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.556/2015
/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(578/R din 14.11.2017) 

2 

 
PLx.381/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2017 
pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(586/R din 15.11.2017) 

3 

 
Plx.277/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 
- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru agricultură și 
mediu 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

07.10.2017 
Raport de respingere 

(590/R din 16.11.2017) 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.277/2017 

Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 
- Codul silvic – raport comun cu comisiile pentru administrație și 
agricultură 

6 parlam. 
respinsă 
de Senat 

17.10.2017 
Raport de respingere 

(590/R din 16.11.2017) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.556/2015
/2017 

Reexaminare - Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici – raport comun cu comisia 
pentru administrație 

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
13.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(578/R din 14.11.2017) 



2 

 
PLx.123/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice 
specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 
 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(579/R din 14.11.2017) 

3 

 
PLx.309/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor 
 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
07.11.2017 

Raport de adoptare 
(581/R din 14.11.2017) 

4 

 
Plx.325/2017 

Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 
1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare – raport comun cu comisia pentru buget 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(582/R din 14.11.2017) 

5 

 
 
 
Plx.317/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a 
Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – raport comun cu comisiile pentru 
buget și juridică 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

11.10.2017 
Raport de respingere 

(588/R din 16.11.2017) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.403/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – 
raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare 
(585/R din 15.11.2017) 

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

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.85/2017 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej – 

raport comun cu comisia pentru transporturi 

7 parlam. 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(580/R din 14.11.2017) 

 
 



 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.339/2016 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 
raport comun cu comisiile pentru transporturi și industrii 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

24.10.2017 
Raport de respingere 

(584/R din 14.11.2017) 

2 

 
 
 
Plx.317/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a 
Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative – raport comun cu comisiile pentru 
muncă și buget 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

06.11.2017 
Raport de respingere 

(588/R din 16.11.2017) 

3 

 
 
PLx.313/2017 

Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul 
public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov – raport comun cu 
comisia pentru agricultură

8 parlam. 
adoptat de 

Senat 
24.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(591/R din 16.11.2017) 

4 

 
 
PLx.321/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice – raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(592/R din 16.11.2017) 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.355/2017 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2017 
privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul 
Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din 
străinătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
06.11.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(583/R din 14.11.2017) 

2 

 
PLx.403/2017 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – 
raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
14.11.2017 

Raport de adoptare 
(585/R din 15.11.2017) 

 



 
XI. Comisia pentru politică externă 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.264/2017 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.86/2016 
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate – 
raport comun cu comisia pentru comunitățile de români 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(587/R din 15.11.2017) 

 
XII. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.264/2017 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.86/2016 
privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate – 
raport comun cu comisia pentru politică externă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
31.10.2017 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(587/R din 15.11.2017) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
 

Șantajează oare premierul Mihai Tudose unele companii private? 
 

 Să spună care sunt companiile cu probleme pentru care aruncă în haos toți agenții economici corecți din 
economia românească. Urmărește oare premierul ceva necurat prin repetatele “avertismente” publice pe care le 
transmite? 
 Toate companiile cu capital integral sau majoritar de stat își plătesc la timp obligațiile la buget și obligațiile față 
de furnizori? Cine își asumă răspunderea pentru căpușarea acestora cu rude și clienți politici, pentru stoarcerea de bani 
pe care guvernul a declanșat-o în goana furibundă după fiecare leu din economie? 

Încurajează oare această retorică naționalistă și retrogradă a premierului, a PSD-ALDE, atragerea de investitori 
străini? 

Și acum, o convingere a mea: premierul Tudose distruge grav credibilitatea României. Pentru neputința și 
nepriceperea propriului său Guvern și-a găsit un DUȘMAN: multinaționalele! 

Premierul are un discurs ceaușist, naționalist, anti-economic și anti-european. La ultima remaniere 
guvernamentală a demonstrat clar că este un simplu executant al ordinelor Dragnea-Vâlcov! Prin astfel de ”executări” 
face însă foarte mult rău României.  

Până va citi aceste întrebări, să fiți siguri că euro a sărit de 4,64 lei! 
 

Deputat 
Raluca Turcan  

*** 
 

La POAD-ul lăudat să nu te duci cu sacul! 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,   

 Beneficiind de o alocare totală de peste 518 milioane de euro, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2014-2020 şi-a asumat ca generos deziderat reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de 
bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-
născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai vulnerabile. Nu 
întâmplător, din totalul alocării financiare pentru acest program, 85% reprezintă sprijinul Uniunii Europene prin Fondul 
de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), iar 15% reprezintă contribuţia naţională, la nivelul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 
 Cu toate acestea, deşi au mai rămas doar câteva săptămâni până la finele anului în curs, amatorismul şi 
superficialitatea redactării şi lansării Ghidurilor solicitantului aferente Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 2017/2018 sunt în măsură să pună serios sub semnul întrebării implementarea sa în bune condiţii, de 
sprijinul căreia, numai anul trecut, au beneficiat 3.286.466  de persoane vulnerabile din punct de vedere al  deprivării 
alimentare. 
 Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, acest program ar trebui să contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la 
reducerea sărăciei extreme, iar consistentul ajutor european acordat prin POAD este completat din bugetul de stat care 
susţine schemele naționale ce se adresează persoanelor aflate în dificultate. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  32 - 2017  
Săptămâna 13 – 17 noiembrie 2017  

 

 

43

 Fără să ţină cont de aceste premise, Ghidul Solicitantului POAD: „Acordarea de ajutoare alimentare și produse 
de igienă în cadrul POAD 2017/2018”, a fost lansat cu o nepermisă întârziere de 3 luni faţă de estimarea iniţială, ceea ce 
pune sub semnul incertitudinii respectarea graficului de implementare a acestui program, sub sancţiunea returnării celor 
59 de milioane euro alocaţi, din care 50 de milioane de euro pentru ajutoare alimentare și 9 milioane de euro pentru 
produse de igienă. 
 E suficient să reamintim că în actuala guvernare, la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care deţine calitatea de Beneficiar, responsabil de inițierea și 
implementarea operațiunilor POAD, s-au aflat - până de curând - Sevil Shhaideh, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea încă 
de pe vreme când deţinea chiar el însuşi acest portofoliu, respectiv Paul Stănescu, un alt apropiat al liderului PSD, pentru 
a înţelege de ce nu a fost tras cineva la răspundere pentru aceste derapaje. 
 O dovadă în plus, dacă mai era nevoie, pentru devoalarea incompetenţei actualului Guvern în atragerea 
fondurilor europene destinate creşterii coeziuniii sociale, dar şi a dezinteresului pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile 
beneficiare ale programelor de reducere a sărăciei extreme. 
 Vă mulţumesc!                                      

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

PSD-ALDE lucrează intens și în "interesul"  
comunităților: Revoluția Fiscală riscă să pună lacăte pe ușile primăriilor 

 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
După tăierea totală a  investițiilor la ultima rectificare bugetară din acest an, prin noile modificări aduse 

săptămâna trecută Codului Fiscal - prin ordonanță de urgență de către Guvernul Tudose - bugetele primăriilor vor fi 
reduse în medie cu 20%. Cu alte cuvinte, primăriilor nu numai că li se taie șansa de dezvoltare în comunitățile locale pe 
care le reprezintă, ci acestea sunt practic jefuite și trimise, în unele cazuri, chiar în faliment, dacă nu se vor lua măsuri 
pertinente și imediate de compensare a pierderilor! 

Nu spune nimeni că România nu are nevoie de reducerea fiscalității! Sigur că este nevoie de relaxare fiscală; dar 
este nevoie, în primul rând, de un calcul serios al impactului pe care îl poate avea fiecare inițiativă pe care o legiferează 
un guvern în acest sens, mai ales atunci când o măsură de acest tip poate afecta bugete și crea dezechilibre, domnilor 
guvernanți ai PSD-ALDE! Nu spune nimeni că reducerea impozitului pe venit nu este o măsură bună sau așteptată de 
către toți cei care încasează venituri în România! Dar reducerea impozitului pe salarii de la 16% la 10% nu se poate face, 
așa, neimpactat, adică fără a lua în calcul și faptul că acest lucru prejudiciază grav bugetele locale, care vor pierde 
aproximativ şapte miliarde de lei anual, adică 12% din veniturile de la nivelul anului trecut dacă nu se implementează, în 
același timp, și alte măsuri care să echilibreze aceste bugete, domnule prim-ministru Tudose! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Prin acest nou tertip al guvernanților de a aduna bani de oriunde și oricum - în acest caz prin reducerea 

veniturilor comunităților locale, sau mai bine zis, prin trecerea lor forțată în visteria Guvernului Tudose -, sunt 
de fapt anulate toate eforturile comunităților locale de dezvoltare, care în baza lor și-au planificat investiții 
pentru proiecte concrete, menite să crească calitatea vieții în acele localități.  Mai mult decât atât, prin acest 
demers al Guvernului PSD-ALDE sunt crunt lovite tocmai localitățile cu un număr mare de angajați în mediul 
privat! Adică, cei din PSD-ALDE s-au gândit să-i penalizeze pe românii din acele localități în care aceștia, în loc să 
plece în alte țări unde salariile sunt mult mai bine plătite, au ales să rămână  ca să lucreze în mediul privat din țara lor, în 
speranța de a contribui la prosperitatea localităților lor și susținând, astfel, proiectele locale prin impozitele pe venit pe 
care le plătesc! Noi, liberalii, considerăm că o soluție corectă în acest caz, pentru a compensa pierderile pe care le 
vor avea primăriile începând de la 1 ianuarie 2018,  o reprezintă ajustarea cotei din impozitul pe venit care 
revine la nivel local, astfel încât fondurile să rămână cel puțin la același nivel ca și până acum și cerem 
Guvernului Tudose și PSD-ALDE să o implementeze de urgență!  

 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 
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După Marțea Neagră, PSD-ALDE au inventat și Miercurea Neagră 
 

Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
După ziua de marți, 10 decembrie 2013, Marțea Neagră sau rușinea națională, inventată de PSD din cauza 

încercării adoptării pe șest a unor legi sau amendamente controversate la legi, care în opinia noastră, a liberalilor, dar și a 
întregii societăți civile și a mass-media națională și internațională, însemna un profund regres democratic, precum și un 
atentat nemaiîntâlnit la statul de drept, prin care parlamentarii PSD își făceau singuri cadou o super-imunitate, a urmat în 
ianuarie 2017, Noaptea ca Hoții, atunci când PSD-ALDE au vrut să adopte tot pe șest, într-o noapte, celebra, dar nu mai 
puțin controversata și contestata OUG 13, care lua cu asalt libertatea Justiției, iar acum, la mai puțin de un an de la 
ultimul atentat la democrație, PSD-ALDE atentează și la buzunarele salariaților și ale mediului privat, inventând 
Miercurea Neagră! 

Cum este posibil ca împotriva opiniei tuturor, atât a mediului privat, angajatori sau angajați, a sindicatelor, a 
Consiliului Economic și Social, a tuturor celorlalte partide parlamentare, PSD și ALDE să continue acest demers nefast 
prin care dinamitează tot ce s-a construit până în prezent în economia românească, în aproape 30 de ani de lupte serioase 
pentru consolidarea și stabilitatea economică a României?!  

În Miercurea Neagră nu s-a inventat Roata Fiscalității, ci aceasta reprezintă doar un asalt fără precedent 
al Guvernului Tudose la salariile românilor, la stabilitatea și predictibilitatea bugetelor firmelor din România și, 
implicit, a economiei! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Tripleta Dragnea-Tudose-Tăriceanu a promis salarii mai mari cu 25% din 1 ianuarie 2018 medicilor, 

profesorilor și altor categorii de salariați din sistemul public  și dau în schimb, în cel mai fericit caz, doar câțiva bănuți în 
plus la unele salarii, cât să mai cumpere doar o ceapă degerată!  

Tripleta Dragnea-Tudose-Tăriceanu le-a promis pensionarilor că, din ianuarie 2018, va avea loc recalcularea 
tuturor pensiilor, printr-o lege nou-nouță a pensiilor, mințind și în acest caz, amânând-o și pe aceasta pentru a fi discutată 
altădată, undeva-cândva în viitor!  

Tripleta Dragnea-Tudose-Tăriceanu a promis neimpozitarea salariilor de până în 2000 de lei și acum trec toate 
contribuțiile de la angajator în responsabilitatea angajatului! 

Tripleta Dragnea-Tudose-Tăriceanu a promis că vor stimula piața muncii prin crearea a nenumărate locuri noi 
de muncă și acum alungă salariații din mediul privat prin tăierea iminentă și substanțială a salariilor acestora! 

Tot ei sunt cei care le-au promis românilor dezvoltare, salarii decente, un nivel de trai mai bun și foarte multe 
noi investiții, dar, în schimb, au demonstrat în acest an că nu sunt în stare decât să taie salariile, să taie investițiile și să 
gonească toți potențialii investitori și să scumpească tot ce se poate scumpi: carburanți, energie electrică, gaze, alimente 
sau rate ale românilor la bănci!  

Îi întreb azi, aici, în Parlamentul României, pe toți parlamentarii Puterii, dacă își asumă în fața românilor toate 
aceste minciuni, toate aceste experimente sinistre, toate aceste scumpiri, tot acest haos cu impact tragic asupra întregii 
socetăți românești și a economiei în ansamblu?! 

 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

 
PSD îngrădește democrația parlamentară punând pumnul în gura opoziției din Parlament 

 
 Doamnelor și domnilor deputați, 
 Stimați colegi, 

Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră forțat de împrejurările nefericite generate de colegii din PSD, care au ales 
să ignore democrația parlamentară și să respingă dezbaterea moțiunii simple depusă de PNL pe tema crizei din domeniul 
energetic. 

Văd că, mai nou, derivele autoritariste ale PSD, care au dus România în pragul colapsului, au început să se 
manifeste și în interiorul Parlamentului, printr-o încercare disperată de a pune pumnul în gura opoziției. Lucrurile trebuie 
însă spuse, de la această tribună, tocmai pentru a permite prezentarea situației reale în care se află țara, din cauza 
măsurilor greșite pe care Guvernul PSD le-a luat. 
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Textul moțiunii inițiate de PNL nu făcea nimic altceva decât să arate adevăratele probleme din industria 
energetică și modul în care PSD bagă mâna în buzunarul românilor, mărindu-le facturile la energie:  

- prin necesitatea de a importa gaze din surse externe, la prețuri mari, pentru că stocurile prevăzute de ANRE  
nu vor ajunge pentru consumul populației din această iarnă;  

- prin refuzul de a defini consumatorul vulnerabil și de a adopta măsuri de protecție a sa;  
- prin prelungirea unei scheme păguboase de subvenționare a certificatelor verzi, care ne va costa aproape  

1.000 de dolari  pentru fiecare român, în loc ca acești bani să meargă în autostrăzi sau spitale; 
-  prin deturnarea dividendelor companiilor energetice de stat și alocarea acestor bani în plata de noi ajutoare  

sociale;  
- prin falimentarea industriei românești de extracție a cărbunelui și promovarea importurilor de cărbune;  
- prin numirea în conducerea companiilor de stat din sectorul energetic a unor incompetenți cu carnete de  

partid;  
- prin falimentarea producției de apă grea necesară producerii de curent ieftin;  
- prin subvenționarea pierderilor uriașe din rețelele de termoficare ale Bucureștiului, în loc ca banii să fie  

investiți în reparații și retehnologizări. 
Iată deci că moțiunea PNL era cât se poate de pertinentă, acesta fiind și adevăratul motiv pentru care PSD nu a 

permis nici măcar discutarea ei. Faptul este confirmat și de adresa transmisă CSAT-ului de către Comisia de Industrii a 
Camerei Deputaților, prin care se atrage atenția exact asupra problemei importului de gaze naturale. Atunci, PSD a 
acceptat acest demers pentru că a fost făcut într-un cadru restrâns, ferit de ochii presei. Când s-a pus însă problema unei 
discuții în plenul Camerei, transparent și de față cu presa, PSD a ales să calce în picioare orice noțiune de democrație 
parlamentară sau de drept la exprimare, respingând criticile la adresa Guvernului într-un mod jenant: băgând pumnul în 
gura opoziției, așa cum, de altfel, un membru al său nu a ezitat să-l ridice, la propriu, asupra unui coleg parlamentar, 
într-o emisiune TV. 

Vă mulțumesc. 
Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 
Dispariția necontrolată a pădurilor are consecinţe grave asupra mediului înconjurător 

 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Pădurile României dispar. Zilnic se defrişează 41 de hectare de pădure, dintre care o mare parte o reprezintă 

tăierile ilegale, arată datele Romsilva. Se taie peste 3 hectare de material forestier la fiecare oră, potrivit rapoartelor 
internaţionale. În acest ritm, din anul 2000 încoace au fost defrişate ilegal aproape 300.000 de hectare de pădure.  
Dispariţia pădurilor este o problemă care ne priveşte pe fiecare dintre noi. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că 
pădurile sunt cele care ne oferă gratuit aerul pe care îl respirăm, că ele contribuie cel mai eficient la încetinirea încălzirii 
globale, că ne oferă materie primă pentru industrii, că tot ele ajută la reglarea cantităţii de precipitaţii.  

Stimaţi colegi,  
Pădurile trebuie să fie una dintre principalele preocupări ale acestui Guvern, care doreşte protejarea fondului 

forestier şi  susţine împăduririle masive. Şi societatea civilă are astăzi în România un rol extrem de important şi este din 
ce în ce mai activă în acest demers. 
Tornadele din verile trecute, ploile torenţiale, creşterea debitelor râurilor au ras de pe faţa pământului agoniseala de o 
viaţă a sute de oameni şi toate acestea au fost cauzate, spun specialiştii, de defrişările ilegale. Mulţi simt o mare sete de a 
distruge pădurea şi de a o exporta pe bani grei. Zeci de hectare de copaci s-au transformat peste noapte în buşteni care au 
plecat la export ca materie primă. Acest dezastru ar trebuie să ne îngrijoreze pe toţi, pentru a preîntâmpina dereglările 
climatice, inundaţiile eroziunile şi alunecările de teren. Fiecare dintre noi ar trebui să fie conştient de pericolul încălzirii 
globale, să ia atitudine şi să militeze pentru protejarea şi conservarea pădurilor. 

Mai dureros este faptul că prin dispariția acestor păduri, a fost distrus iremediabil habitatul animalelor sălbatice, 
care în ultima perioadă atacă oamenii în gospodării. Nu este zi în care să nu auzim sau să citim de urși care au atacat 
oameni și animale în Brașov, Mureș, Maramureș, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Harghita iar lista poate continua. Oamenii 
sunt disperați iar autoritățile ridică din umeri și nu au soluții la probleme. Sunt un om care ştie cu siguranţă că o bună 
gestiune a resurselor naturale este secretul unei dezvoltări economice şi sociale durabile. Sunt un om care a trăit zeci de 
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ani în preajma pădurii şi cunoaşte îndeaproape problemele acesteia. Cred  că un bun management în prezent presupune 
mult mai puţine cheltuieli mâine, dar mai ales sunt un om care crede că viața oamenilor este prioritară. Este necesar ca în 
termenul cel mai scurt să fie capturate exemplarele care atacă oamenii și animalele din zonele locuite dar și elaborarea în 
regim de urgență a unei strategii și legislații aferente. Vă rog să reflectaţi cu maximă responsabilitate asupra acestui 
subiect! 

Deputat 
Viorica Cherecheş 

*** 
 

O nouă zi neagră pentru România creată de PSD și ALDE 
 

Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Guvernul Tudose este Guvernul împotriva tuturor românilor! Așa poate fi cel mai simplu definit actul normativ 
ucigaș adoptat de Guvernul Dragnea-Tudose miercuri, 8 noiembrie 2017, în zi sfântă pentru creștinii ortodocși. 
Sindicate, patronate, angajați, angajatori, investitori străini și administrații publice locale, cu toții s-au opus adoptării 
ordonanței de urgență pentru modificarea Codului fiscal! Ori, când toată țara se opune, când toți românii îți spun că nu 
sunt de acord și că nu e bine, iar Guvernul continuă cu o încăpățânare prostească să facă rău tuturor, atunci acest guvern, 
cu siguranță, nu mai este Guvernul României, ci este doar guvernul lor și al intereselor lor meschine. În miercurea 
neagră PSD și ALDE au arătat adevăratul lor program de guvernare și au demonstrat cât se poate de clar cât de mult 
”bine” și-au dorit să facă românilor. 
 La mai puțin de o oră de la adoptarea ordonanței toxice, Partidul Național Liberal a anunțat activarea celui mai 
dur instrument de blam la adresa Guvernului Tudose, al doilea guvern în numai 11 luni de zile, și anume depunerea 
urgentă a unei moțiuni de cenzură, care să conducă la un final firesc pentru cei care guvernează împotriva românilor – 
demiterea guvernului. Nu știu câte guverne din Europa și din lume au reușit o așa mare contraperformanță ca, în doar 4 
luni de la învestitură, să își atragă nemulțumirea întregii populații și să fie confruntat, deja, cu o moțiune de cenzură în 
Parlament. 
 Stimați colegi. Țara este în colaps! Veniturile strânse de Guvernul PSD-ALDE la buget, în an de creștere 
economică, sunt cele mai mici din istoria ultimilor 15 ani! Dacă în anul 2011, abia după ce scăpasem de criza 
economică, la bugetul general consolidat al statului român se colectau venituri bugetare de aproape 33% din PIB, anul 
acesta, 2017, an de explozie economică, cu o creștere economică de invidiat, cu taxe și impozite mai mari și mai multe, 
Dragnea și Guvernul Său abia dacă vor strânge 25-26% din PIB. Vorbim de o pierdere de încasări de aproape 7% din 
PIB, ca ritm de încasări! Este aritmetică pură dacă dacă știm că un punct procentual din PIB este de peste 8 miliarde și 
că Guvernul PSD-ALDE a pierdut peste 7 puncte procentuale din colectare! Putem spune că acest guvern a pierdut din 
sacul bugetar, în numai un an, peste 50 de miliarde de lei. În loc să strângă banii din economia neagră, cea în care 
activează cele mai multe dintre afacerile lor personale, în loc să aducă în țară banii gratuiți de la Uniunea European, 
Guvernul lui Dragnea mai bine împrumută România cu miliarde de lei pe lună și cu peste 30 de miliarde de lei într-un 
an. Unii ar spune că am fost prea dur când am vorbit despre colaps bugetar. Nicidecum! Am fost, poate, prea blând! 
Numai cine nu vrea nu-și amintește dezastrul bugetar lăsat de Popescu Tăriceanu în anul 2008 și criza puternică pe care 
au trecut-o românii între 2009 și 2010. Numai cine nu vrea să vadă nu vede cu ce viteză și cu ce precizie PSD și ALDE 
reeditează un eșec economic clar, de la care se pare că nu-i abate nimeni! 
 În miercurea neagră, Dragnea și Tudose au decis tăierea salariilor din sectorul privat! Zică toți ce vor să zică, 
povara fiscală pe muncă nu scade, ci crește și își schimbă doar destinatarul, adică angajatul ia pe umeri toată povara 
taxelor bugetare! Ce mai poate fi oare de spus în legătură cu această decizie, luată în an de creștere economică, decât 
faptul că PSD și ALDE guvernează împotriva tuturor.  
 Despre amăgirea, pentru încă o dată, a profesorilor și medicilor cu veșnica majorarea a salariilor, aceasta chiar 
că nu mai este o surpriză! Dacă Dragnea ar fi avut respect pentru aceste categorii, atunci ar fi majorat lefurile lor încă de 
la 1 iulie 2017! Ori, ca și în anul 2008, profesorilor și medicilor doar li s-a promis, însă de dat nu li s-a dat niciodată.  
 Puțini știu că, în același act normativ, în aceeași ordonanță criminală, Guvernul Dragnea-Tudose a obligat 
aproape jumătate de milion de agenți economici din România ca să plătească impozit pe cifra de afaceri, de 1%, pentru 
cei cu o cifră de afaceri inferioară a 1 milion de euro! Implicațiile negative ale acestei măsuri ucigașe sunt greu de 
estimat! Așadar, Guvernul a decis, din pix, ca agenții economici din România să aibă neaapărat o rată de profit mai mare 
de 10%! Altfel, vor merge cu siguranță în faliment! O altă mostră de inconștiență și incompetență guvernamentală! 
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Numai Tudose, Dragnea și Vîlcov, care toată viața lor au lucrat la stat, ar putea să gândească că pot stabili de la guvern 
cât de profitabile să fie afacerile! Numai niște nepricepuți nu ar ști că mare parte dintre afacerile agenților economici cu 
cifra de afaceri mai mică de 1 milion merg pe rate de profitabilitate de maximum 5-7%, pentru că ei nu sunt abonați la 
contrate cu statul așa cum sunt firmele lui Dragnea și ale majorității miniștrilor! Așadar, de unde vor da acești agenți 
economici diferența de impozit? Doar din buzunarul lor! 
 Stimați colegi din majoritatea parlamentară. Partidul Național Liberal vă va da o mână de ajutor, iar la moțiunea 
de cenzură care se va dezbate și vota în Parlament, aveți oportunitatea să îl trimiteți pe Tudose direct acasă! Vă oferim 
șansa reală de a îndrepta lucrurile și de a nu vă fi rușine de oamenii care v-au ales, atunci când veți merge acasă și veți 
da ochii cu ei. Am încredere că v-a mai rămas ceva demnitate și veți vota o moțiune care reprezintă interesele tuturor 
românilor. Nu este numai moțiunea PNL, ci este moțiunea de cenzură pe care o vor susține toți românii.  

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
PSD-ALDE condamnă administraţiile locale la subzistenţă şi creşteri de taxe locale 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 În numai 11 luni, guvernarea PSD-ALDE a întors administraţia publică locală cu două decenii în urmă, atât din 
punctul de vedere al finanţării, cât şi al capacităţii de funcţionare pe baze autonome, descentralizate. Pentru PSD şi 
ALDE, cel mai mare duşman este o administraţie care să trăiască pe propriile picioare, bazată pe o finanţare din resurse 
proprii şi conectată direct la problemele comunităţii locale ale cărei destine le conduce. Cum adică o primărie din 
România să nu mai depindă de şeful de la Bucureşti?? Se poate o asemenea sfidare!? Cum să nu răspundă primarul şi 
consiliul local în faţa şefului său de partid? Cum să îşi permită un primar de la opoziţie sau independent să fie eficient? 
Nu au învăţat de la PSD că nimic nu se poate fără partid? 
 Stimaţi colegi. Cea mai puternică lovitură aplicată de Guvernul PSD-ALDE administraţiilor locale s-a făcut prin 
adoptarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cu această ocazie, 
administraţiile locale au fost înşelate cu majorări efemere de salarii pentru aleşii şi funcţionarii locali, fără ca Guvernul 
să ofere şi finanţarea adecvată. Înşelătorie ieftină! Măriţi salarii şi apoi mai vedeţi dacă aveţi de unde le plăti! Acesta 
este motivul pentru care, de la aprobarea legii, administraţiile publice locale nu au mai reuşit să susţină financiar nici un 
proiect local, nici măcar finanţarea programelor sociale sau ale programului „cornul şi laptele”. Administraţii ale unor 
comune nu au plătit salarii şi au visteriile goale încă din vară, iar, la rectificarea bugetară, doar unele autorităţi locale au 
mai primit ceva mărunţis, aşa pentru subzistenţă, iar altele au rămas cu ochii în soare! 
 A venit toamna şi, pentru a lovi fără milă şi în sursele sigure de finanţare ale primăriilor, Guvernul Tudose a 
găsit de cuviinţă să afecteze, în mod semnificativ, sumele pe care autorităţile locale le primeau din cotele defalcate din 
impozitul pe venit! Incompetenţa lui Tudose şi Dragnea se vede în modelul lor falimentar de a guverna. Nu sunt capabili 
să genereze bucurie pentru unii cetăţeni, fără să creeze durere şi frustrări pentru alţi cetăţeni! Aşa se face că, o măsură 
foarte bună, cu este reducerea impozitului pe venit de la 16%, la 10%, pe care oricine ar aprecia-o, fără un studiu de 
impact şi fără asigurarea sumelor compensatorii pentru cei afectaţi, poate să fie o măsură rea pentru alţi cetăţeni. Doar 
cine nu ştie cum funcţionează admintraţia publică locală nu cunoaşte faptul că administraţiile locale vor pierde 37% din 
finanţarea care venea din impozitul pe venit! Cum vor acoperii administraţiile locale această pierdere? Vor recurge la 
soluţia nefericită pe care o prefigurează tot mai multe consilii locale, adică o creştere cu până la 20% a impozitelor şi 
taxelor locale? În aceste condiţii, ce mai câştigă cetăţeanul simplu? Căci ceea ce primeşte pe o parte, trebuie să dea, 
poate şi mai mult, în altă parte. 
 Stimaţi colegi. Tot ceea ce trăieşte administraţia locală în prezent nu este decât rezultatul mofturilor lui Liviu 
Dragnea, care speră şi el să se ridice la înălţimea ridicolului din perioada lui Adrian Năstase şi Nicolae Mischie. Se 
visează despot luminat şi-şi doreşte ca primarii şi şefii judeţelor să meargă la domnia sa, cu căciula în mână şi fruntea în 
pământ, pentru a primi doi arginţi din bugetul naţional şi a scăpa bugetul local de intrarea în incapacitate de plată! 
 Nu mai este nici un secret faptul că toate măsurile luate de Guvernul PSD-ALDE în aceste 11 luni negre, au dus 
România înapoi cu mai bine de 11 ani. Nu am crezut că, în anul 2017, va mai fi în România vreun om politic mânat de 
interese şi obiective care să îndepărteze România şi pe români de principiile democraţiei occidentale şi ale economiei de 
piaţă. Din păcate, însă, Dragnea şi acoliţii săi, sunt mai răi şi mai nocivi decât Năstase şi Iliescu, pentru că privesc 
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România ca pe braţul dunărean Belina, iar pe români ca pe nişte slujbaşi fără drepturi, ci doar cu obligaţii, care trebuie să 
slujească în curtea conacelor lor de nababi. Nu se mai poate îndoi nimeni de faptul că orice zi care mai trece cu Dragnea, 
Vîlcov şi Tudose la guvernare ne costă enorm şi ne afundă, tot mai puternic, în lumea subdezvoltată! 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
 

Guvernul PSD-ALDE distruge autonomia locală din România. Îi cer primarului Chirica să îşi dea 
demisia din PSD pentru că, în acest moment, are o atitudine ipocrită! 

 
„Guvernul PSD –ALDE a luat, în această săptămână, cea mai dezastruoasă decizie din istoria post-

decembristă a României, întorcându-ne, practic, în anii 80, zdrobind atât principiul autonomiei locale, cât şi al 
descentralizării. Trecând peste alba-neagra cu transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, explicată şi calculată în 
tot acest timp în  toate contradicţiile posibile, măsură a cărei impact cu adevărat îl vom vedea când obligaţia fiscală intră 
în vigoare, la fel de devastatoare este lovitura dată de PSD-ALDE asupra primariilor şi, în special, asupra marilor 
oraşe. 

Necrescând nici salariul brut şi nici salariul net, ca urmare aplicării acestor modificări legislative, rezultă că 
asistăm la modificări doar in interiorul contribuţiilor. 

O parte din aceste contributii reprezentau baza de venituri ale autorităţilor locale, şi anume impozitul pe salarii, 
impozitul pe venitul global.  

Aceasta bază de venituri ale autoritatilor locale a fost diminuată cu aproximativ 40% prin reducerea 
impozitului pe venit de la 16 la 10%, însă aceşti bani nu rămân nici la angajat si nici la angajator, ci au fost pur si 
simplu mutaţi în interiorul acestor contribuţii, de la bugetele locale la bugetul de stat. Adică Guvernul PSD-ALDE şi-a 
băgat bocancii în autonomia locală si a sustras aceşti bani pentru propria dispoziţie. 

Măsura loveşte, în principal, motoarele economiei româneşti, şi anume marile oraşe, acolo unde sunt cei mai 
multi salariaţi. În oraşele cu peste 150.000 locuitori, acest impozit pe venit reprezintă aproape jumătate din venitul local. 
În cazul municipiului Iasi, prima gaură calculata şi de municipalitate este de 20 milioane euro, dacă ne raportăm la 
veniturile din 2016.  

Această măsură, dacă va rămâne neschimbată, va avea efect clar şi neechivoc de decapitalizare a marilor 
oraşe, experiment ce va eşua în orizonul de timp cel mai scurt. 

Însă situaţia este mai dramatică decât 20 milioane euro minus în cazul Iaşului, o sumă uriaşă ce va fi luată 
ieşenilor, pentru că rata medie de creştere a veniturilor la bugetele locale este de 10% pe an, adică suma cu care marile 
oraşe vor fi vitregite în cele din urma va fi, de la an la an, tot mai mare. 

Guvernul, speriat, mutând haotic, anunţă o promisiune ca va analiza punctual fiecare situatie creata si va 
compensa prin alocari de la bugetul central ceea ce se pierde la nivel local, însă avem clar următoarele situaţii:  

1. Este o promisiune neacoperita pentru ca măsurile dispuse sunt tocmai să pună presiune pe primarii şi să 
distrugă investiţiile locale, în dauna unor investitii centralizate directionate politic spre judetele si orasele 
neperformante ale baronilor PSD sau spre plati sociale tipic pesediste, cresteri de anvelope salariale fără productivitate a 
muncii in spate s.a.m.d.. Tocmai au bagat mâna în buzunarul primăriilor şi e foarte puţin probabil sa dea cu cealaltă 
mână înapoi.  

2.  Neţinând cont de rata medie de crestere anuala a veniturilor locale cu 10%, practic Guvernul PSD ALDE 
îngheaţă timpul la nivelul anului 2016, vitregind bugetele locale si de acea creştere anuală.  

3. În calculul compensarii promise, Guvernul PSD anunta ca va scadea din sumele propuse spre compensare, 
sumele aflate în excedentul bugetelor primariilor. Cu alte cuvinte, acele orase care au avut administratii chivernisiste 
si au strans bani pentru investii ulterioare pentru cofinantari ale proiectelor europene sunt jefuite intr-un mod 
stalinist. Este absolut nedrept si barbar sa vii sa pedespesti orasele mari ale Romaniei si administratiile performante care 
au cautat sa isi mareasca veniturile proprii si care de multe ori nici nu au primit nimic de la bugetul central tocmai ca s-a 
considerat ca se descurca singure. 

Efectul va fi clar incetinirea, chiar blocarea dezvoltarii economice nationale, instaurarea unui sistem 
ultracentralizat, comunist, de comanda a dirijarii fondurilor publice.  
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Nu am vazut niciun parlamentar PSD ori ALDE de Iaşi care să vină în faţa ieşenilor să explice ce au inteles ei 
din aceste măsuri. 

Apoi, nu pot sa nu constat şi ipocrizia primarului Chirica, membru PSD, ajuns primar exclusiv cu ajutorul 
PSD, susţinut de majoritatea PSD din consiliul local, care dimineata înjură PSD si Guvernul si dupa-amiaza isi trece 
proiectele cu sprijinul PSD. Aceasta duplicitate imatura ne face sa fim si mai izolati ca oras, pentru ca lipsa de caracter 
a unui Primar PSD raportat la propiul partid, ii face pe toti iesenii sa sufere.  

De aceea ii solicit respectuos domnului Chirica sa îşi dea demisia din PSD, dacă tot îi critică când are 
chef, să aibă curajul să vină din nou în faţa oamenilor să le ceară votul pe persoana fizică, daca tot este convins că 
a făcut lucruri măreţe decand este primar.” 

 
Deputat 

Marius Bodea 
*** 

 
Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos 

 
În  fiecare an la 14 noiembrie este marcată la nivel internațional Ziua Mondiala a Diabetului. Această zi are 

drept scop o mai bună informare  și educare despre această boală cronică care reprezintă o problemă majoră de sănătate 
publică, întrucât afectează peste 415 milioane de persoane din întreaga lume. În România diabetul afectează peste 1 
milion de oameni, dintre care aproximativ 2800 sunt copii.  

Tema aleasă pentru acest an se intitulează „ Femeile și diabetul – dreptul nostru la un viitor sănătos”.  Diabetul 
este a noua cauză principală de mortalitate la femei la nivel global, cauzând anual 2,1 milioane de decese. Peste 199 de 
milioane de femei sunt diagnosticate cu diabet zaharat  și se estimează că acest număr va crește la 313 milioane până în 
2040. Două din fiecare cinci femei cu diabet zaharat sunt de vârstă reproductiva, reprezentând peste 60 milioane de 
femei din întreaga lume. Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze este faptul că femeile care prezintă această boală au mai multe 
dificultăți de concepere  și prezintă un risc semnificativ de mortalitate și morbiditate maternă și infantilă. Aproximativ 
una din șapte nașteri este afectată de diabetul gestational, ceea ce constituie o amenințare severă la adresa sănătății 
materne și a copilului. Aproximativ jumătate dintre femeile cu antecedente de diabet gestational continuă să dezvolte 
diabet zaharat de tip 2 în decurs de cinci până la zece ani de la naștere.  

Femeile cu diabet zaharat de tip 2 sunt de aproape zece ori mai susceptibile de a avea boală cardiacă coronariană 
decât femeile fără această boală,  iar femeile bolnave  cu diabet zaharat tip 1 prezintă un risc crescut de avort spontan 
sau de naștere a unui copil cu malformații.   
Sloganul actualei zile mondiale a diabetului orientează sistemele de sănătate spre o abordare țintă, accentuat pe nevoile 
și prioritățile specifice femeilor cu diabet zaharat. Și în acest caz, prevenția are un rol important,  întrucât până la 70% 
din cazurile de diabet zaharat de tip 2 ar putea fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cunoscut fiind faptul 
că femeile sunt persoanele cheie în adoptarea unui stil de viață sănătos. Strategiile de prevenire a diabetului zaharat de 
tip 2 trebuie să se concentreze asupra sănătății materne, a alimentației și a altor comportamente de sănătate înainte și în 
timpul sarcinii, precum și a alimentației copiilor, inclusiv celor mici. Screening-ul pentru diabet și diabetul gestational  
ar trebui să fie integrat la nivel de asistență medicală primară, pentru a se asigura detectarea precoce, o mai bună îngrijire 
a femeilor și reducerea mortalității materne.  Promovarea de exerciții fizice la fete adolescente, în special în țările în curs 
de dezvoltare, trebuie să reprezinte o prioritate pentru prevenirea diabetului zaharat.  

Întrucât până în prezent diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit, în ceea ce privește prevenirea diabetului de tip 2 
sunt disponibile abordări eficiente care includ politici și practici în întreaga populație, care solicită o abordare a 
întregului guvern și a întregii societăți, în care toate sectoarele trebuie să ia în considerare în mod sistematic impactul 
politicilor în domeniul comerțului, agriculturii, educației și planificării asupra sănătății.  

 
Deputat 

Antoneta Ioniță 
*** 
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S.O.S! Guvernul pune în pericol siguranța alimentară si sănătatea românilor! 
 

Medicina veterinară este una dintre profesiile liberale reglementate sectorial prin Directiva Parlamentului si a 
Consiliului nr. 2005/36/CE, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, iar organizarea și exercitarea profesiei de medic 
veterinar este reglementată în Romania prin Legea nr. 160/1998.  

Sub pretextul transpunerii in legislația națională a prevederilor Directivei UE 55/2013, în data  de 5 octombrie 
a.c., Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Dar alături de aspectele Directivei care 
trebuiau transpuse, in textul OUG, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au introdus și alte modificări ale Legii nr 160/1998, care sunt abuzive și 
pun în pericol siguranța alimentară și sănătatea publică. 

Vreau să precizez că acest act normativ a primit avizul nefavorabil al Colegiului Medicilor Veterinari din 
România pentru punctele 3 si 4, din motive de neconstituționalitate. De asemenea, trebuie precizat că nu a 
primit  avize favorabile și conforme de la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Nationale si 
Ministerul Justiției. 

Ne punem întrebarea de ce această Ordonanță a fost adoptată, în grabă, pe data de 5 octombrie a.c., la o zi după 
publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Curtii Constituționale a României nr. 511/4 iulie 2017, care respinge ca 
neîntemeiată excepția de neconstituționalitate referitoare la art. 4) litera i) din Legea nr 160/1998?  

Modificarea şi completarea art.4 lit. a) şi a art. 37 din lege nu poate fi considerată o “situaţie extraordinară a 
cărei reglementare nu poate fi amânată” aşa cum prevede art. 114 alin.(4) din Constituţia României. Iar motivările din 
Nota de fundamentare “sunt forţări” din dorinţa de a modifica cât mai repede cele două articole din Legea 160/1998 şi 
de a se profita astfel de urgenţa modificării favorabile şi completării prin transpunerea prevederilor Directivei 55/2013 şi 
pentru a rezolva anumite doleanţe care nu aparţin profesiei de medic veterinar.  

Guvernul nu a ținut cont nici de Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care a statuat faptul că 
sănătatea şi viaţa persoanelor ocupă primul loc printre bunurile şi interesele protejate de tratatele UE şi că revine statelor 
membre sarcina de a decide cu privire la nivelul la care intenţionează să asigure protecţia sănătăţii publice şi la modul în 
care acest nivel trebuie atins. Astfel, este recunoscut caracterul special al medicamentelor, precum şi piaţa acestora, 
având în vedere că medicamentele prescrise şi utilizate în scopuri terapeutice pot să dăuneze grav sănătăţii. Alte 
Directive ale UE precizează clar  faptul că statele membre trebuie să deţină pârghii pentru un control strict 
al circulaţiei şi utilizării produselor medicinale veterinare. In graba inexplicabilă a emiterii OUG 70, Guvernul a 
ignorat faptul că punctele 3 si 4 din Ordonanţa de Urgenţă fac obiectul Cauzei C297/16 a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, dar și al Dosarului nr. 3754/2/2015, aflat pe rol la Curtea de Apel Bucureşti (proces care este suspendat până 
la pronunţarea Curţii de Justiţie a UE (CJUE). Mai mult, coaliția PSD-ALDE din Senat  a reușit să aducă modificări și 
punctelor 1, 2 si 5 care transpuneau corect Directiva UE, modificări care  nu fac decât să producă mai multă confuzie în 
modul de exercitare și organizare a profesiei de medic veterinar, și a schimbat caracterul legii, cu intenție și rea-
credință, din organic, în ordinar, probabil pentru a facilita o adoptarea rapidă. Astfel, prin adoptarea acestui act 
normativ, majoritatea parlamentară PSD -ALDE și actualii guvernanți aduc prejudicii majore profesiei de medic 
veterinar din România,  singura profesie care deţine competenţe obţinute în urma studiilor, de a examina un animal, de a 
pune un diagnostic, de a prescrie şi utiliza produsele medicinale veterinare și care are și responsabilitatea acestor acțiuni.    

De asemenea, ordonanța va produce grave disfuncționalități și abuzuri în comercializarea si utilizarea produselor 
de uz veterinar (pentru că oricine poate vinde și administra medicamente animalelor, fără diagnostic, fără prescripție 
medicală și fără o evidență clară), crescând  astfel riscurile privind prezența rezidurilor medicamentoase în produsele de 
origine animală cu consecințe grave asupra aspectelor de siguranță alimentară și sănătate publică, precum și a 
schimburilor intracomunitare ale fermierilor și agenților economici din  industria alimentară românească. 
 

Deputat 
Adrian Oros 

*** 
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Cronica unei demisii necesare 

Domnule preşedinte,  
 Vă mărturisesc că îmi doresc să fie pentru ultima dată când mă adresez cu această formulare către domnia 
voastră! Spun asta pentru că atât eu, cât şi alţi colegi din Camera Deputaţilor v-am cerut în nenumărate rânduri să faceţi 
un pas în spate, să nu transferaţi ruşinea personală asupra unei instituţii deja zdruncinată de acţiunile PSD, care de 
fiecare dată a făcut scut în jurul penalilor şi a respins cererile de urmărire penală şi astfel posibilitatea ca justiţia să îşi 
urmeze cursul! 
 Se împlineşte un an de când, sistematic şi neobosit, încercaţi direct şi prin diverşi interpuşi să acaparaţi 
instituţiile anticorupţie şi mai ales să puneţi justiţia sub controlul politic al PSD. Fără o minimă demnitate, dând dovadă 
de o cruntă iresponsabilitate, aţi ales să fugiţi ca un laş de răspundere şi să jucaţi cartea victimei politice. Ați fi avut 
ocazia să demonstrați că sunteți un om nevinovat, așa cum susțineți, să lasaţi justiția să își vadă de treabă, iar țara ar fi 
dus-o mai bine. Nu sunteţi victima agenturilor străine, cum tendenţios încercaţi să induceţi opiniei publice. Nu sunteţi 
nici victima adversarilor politici şi mai mult ca sigur nu sunteţi victima procurorilor în fel de fel de scenarii închipuite şi 
sugerate de consultanţii dumneavoastră! 
 Stiţi prea bine, domnule Liviu Dragnea, că sunteţi victima propriei lăcomii şi mai ales sunteţi autorul celui mai 
mare şi evident jaf de după anii 2000 şi fără remuşcări v-aţi permis să ţineţi în subdezvoltare un judeţ, aţi prăduit 
Teleormanul şi apoi v-aţi extins „operaţiunile” la nivelul întregii ţări. Asemenea unui cangrene v-aţi extins conexiunele 
oneroase uzitând de pârghiile politice şi funcţiile administrative! Nu sunteţi o victimă, domnule Dragnea, ci sunteţi un 
agresor care se întoarce constant la locul faptei pentru a repeta infracţiunea şi a colecta prejudiciul! E ruşinos că al 3 lea 
demnitar în statul român are deja trei dosare penale şi nimeni din PSD nu are o minimă decenţă să vă ceară să vă 
retrageţi, pentru că acest circ dăunează imaginii României în raport cu partenerii externi! 
 Aţi reuşit să intraţi într-o galerie selectă, a preşedinţilor PSD care colecţionează capete de acuzare pe bandă 
rulantă! Deşi nu mai era nevoie de confirmări, sunteţi dovada că PSD rămâne un partid nereformat, anchilozat în trecut, 
refractar şi cu mesaj antieuropean. Este clar că epoca lui Adrian Năstase, continuată de Victor Ponta, a fost perfecţionată 
de Liviu Dragnea! 
 Nu faceţi cinste României! Nu faceţi cinste funcţiei de Preşedinte al Camerei Deputaţilor! Nu faceţi cinste 
românilor care v-au învestit cu încredere şi acum se simt tradăţi! Nu faceţi cinste nici colegilor dumneavoastră, oameni 
de bună credinţă: profesori, doctori, avocaţi, academicieni, pe care în repetate rânduri i-aţi umilit  şi forţat să vă facă 
jocul politic! 
 Pentru toate acestea vă solicit public demisia, domnule Liviu Dragnea! 

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată,             
Deputat 

Costel Alexe 
*** 

 
Minciună și restaurație 

Programul de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile acum un an, prevedea pe partea de educație, cam tot ce 
ar trebui să se facă în acest domeniu, pentru a asigura o educație de calitate pentru copiii nostri, pentru a perfectiona și 
motiva cadrele didactice, pentru  a reduce abandonul școlar și a integra toți absolvenții pe piața muncii. După un an, 
chiar și votanții PSD și-au dat seama că au fost amăgiți și induși în eroare, că au fost mințiți cu bună știință. 

Creşterea salariilor personalului didactic cu 20% de la 1 iulie 2017 şi cu 30% de la 1 ianuarie 2018, aşa cum era 
trecut în programul de guvernare, nu s-a realizat. Creşterile salariale statuate în legea salarizării bugetarilor, o dată cu 
trecerea contribuţiilor în sarcina angajatului, vor fi, începând cu 1 ianuarie 2018, de maxim 3%, deşi promisiunile erau 
de dublare a salariilor. Toate astea, în condiţiile în care preţurile cresc și se introduc o mulțime de taxe și impozite noi. 
Nici măcar o corelare cu rata inflaţiei,  nu putem numi această mărire salarială. Legea salarizării nu numai  că nu a adus 
nimic bun, dar o dată cu plata primelor salarii pentru personalul didactic încadrat cu 1 septembrie 2017, s-au creat 
diferențe mari și nejustificate în practică, între veniturile cadrelor didactice, care creează discuții și tensiuni în rândul 
profesorilor.  

Nu s-a făcut nimic concret nici pentru regândirea modalităților de avansare în carieră pentru cadrele didactice, 
pentru a motiva tinerii absolvenţi să urmeze cariera didactică. Drept consecință, există un deficit major de personal 
didactic la nivelul mai multor discipline, în special în zona învăţământului tehnic.  
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  Promisiunile din programul de guvernare nu s-au împlinit, în schimb, învățământul se politizează masiv și se 
încearcă o centralizare a deciziei la nivel central. Concursurile pentru ocuparea posturilor de inspector școlar general și 
de director, au fost politizate la maxim, iar ultima dovadă a acestei politizări se referă la repartizarea sumelor provenite 
din costul standard pentru cheltuieli salariale, către unitățile de învățământ, prin inspectoratele școlare. Nici aceasta 
inițiativă nu duce la realizarea vreunui punct din capitolul pe educație al programului de guvernare, dar, cu toate acestea, 
viteza cu care trece prin Parlament, este scandalos de mare. Considerăm că trecerea cheltuielilor salariale prin 
inspectoratele școlare, și nu prin primării, ca până acum, va crea noi pârghii de control politic, cunoscând foarte bine 
nivelul de politizare al acestor instituții. Deși ne dorim depolitizarea sistemului de învățământ, prin astfel de acțiuni, nu 
se face altceva decât se crește influența politică, cei care nu susțin actuala guvernare, fiind pedepsiți financiar, și obligați 
în acest mod, să se conformeze. 
 Stimați membri ai Guvernului, oamenii v-au ales ca să faceți ce ați promis, dar în loc de asta, dumneavoastră vă 
ocupați de rezolvarea problemelelor unor persoane sau ale unor grupuri de persoane, în timp ce România sărăcește, iar 
românii pleacă din țară.Vă cer să nu periclitați viitorul țării noastre prin luarea unor măsuri populiste și păguboase și prin 
neluarea măsurilor care îmbunătățesc învățământul din România. Măcar acum, după un an de guvernare păguboasă 
pentru România, asumați-vă realizarea promisiunilor electorale, sau plecați acasă ca să ne fie tuturor mai bine! 
 

Florica Cherecheș 
Deputat 

*** 
 

O nouă zi neagră pentru România creată de PSD și ALDE 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 

 Guvernul Tudose este Guvernul împotriva tuturor românilor! Așa poate fi cel mai simplu definit actul normativ 
ucigaș adoptat de Guvernul Dragnea-Tudose miercuri, 8 noiembrie 2017, în zi sfântă pentru creștinii ortodocși. 
Sindicate, patronate, angajați, angajatori, investitori străini și administrații publice locale, cu toții s-au opus adoptării 
ordonanței de urgență pentru modificarea Codului fiscal! Ori, când toată țara se opune, când toți românii îți spun că nu 
sunt de acord și că nu e bine, iar Guvernul continuă cu o încăpățânare prostească să facă rău tuturor, atunci acest guvern, 
cu siguranță, nu mai este Guvernul României, ci este doar guvernul lor și al intereselor lor meschine. În miercurea 
neagră PSD și ALDE au arătat adevăratul lor program de guvernare și au demonstrat cât se poate de clar cât de mult 
”bine” și-au dorit să facă românilor. 
 La mai puțin de o oră de la adoptarea ordonanței toxice, Partidul Național Liberal a anunțat activarea celui mai 
dur instrument de blam la adresa Guvernului Tudose, al doilea guvern în numai 11 luni de zile, și anume depunerea 
urgentă a unei moțiuni de cenzură, care să conducă la un final firesc pentru cei care guvernează împotriva românilor – 
demiterea guvernului. Nu știu câte guverne din Europa și din lume au reușit o așa mare contraperformanță ca, în doar 4 
luni de la învestitură, să își atragă nemulțumirea întregii populații și să fie confruntat, deja, cu o moțiune de cenzură în 
Parlament. 
 Stimați colegi. Țara este în colaps! Veniturile strânse de Guvernul PSD-ALDE la buget, în an de creștere 
economică, sunt cele mai mici din istoria ultimilor 15 ani! Dacă în anul 2011, abia după ce scăpasem de criza 
economică, la bugetul general consolidat al statului român se colectau venituri bugetare de aproape 33% din PIB, anul 
acesta, 2017, an de explozie economică, cu o creștere economică de invidiat, cu taxe și impozite mai mari și mai multe, 
Dragnea și Guvernul Său abia dacă vor strânge 25-26% din PIB. Vorbim de o pierdere de încasări de aproape 7% din 
PIB, ca ritm de încasări! Este aritmetică pură dacă dacă știm că un punct procentual din PIB este de peste 8 miliarde și 
că Guvernul PSD-ALDE a pierdut peste 7 puncte procentuale din colectare! Putem spune că acest guvern a pierdut din 
sacul bugetar, în numai un an, peste 50 de miliarde de lei. În loc să strângă banii din economia neagră, cea în care 
activează cele mai multe dintre afacerile lor personale, în loc să aducă în țară banii gratuiți de la Uniunea European, 
Guvernul lui Dragnea mai bine împrumută România cu miliarde de lei pe lună și cu peste 30 de miliarde de lei într-un 
an. Unii ar spune că am fost prea dur când am vorbit despre colaps bugetar. Nicidecum! Am fost, poate, prea blând! 
Numai cine nu vrea nu-și amintește dezastrul bugetar lăsat de Popescu Tăriceanu în anul 2008 și criza puternică pe care 
au trecut-o românii între 2009 și 2010. Numai cine nu vrea să vadă nu vede cu ce viteză și cu ce precizie PSD și ALDE 
reeditează un eșec economic clar, de la care se pare că nu-i abate nimeni! 
 În miercurea neagră, Dragnea și Tudose au decis tăierea salariilor din sectorul privat! Zică toți ce vor să zică, 
povara fiscală pe muncă nu scade, ci crește și își schimbă doar destinatarul, adică angajatul ia pe umeri toată povara 
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taxelor bugetare! Ce mai poate fi oare de spus în legătură cu această decizie, luată în an de creștere economică, decât 
faptul că PSD și ALDE guvernează împotriva tuturor.  
 Despre amăgirea, pentru încă o dată, a profesorilor și medicilor cu veșnica majorarea a salariilor, aceasta chiar 
că nu mai este o surpriză! Dacă Dragnea ar fi avut respect pentru aceste categorii, atunci ar fi majorat lefurile lor încă de 
la 1 iulie 2017! Ori, ca și în anul 2008, profesorilor și medicilor doar li s-a promis, însă de dat nu li s-a dat niciodată.  
 Puțini știu că, în același act normativ, în aceeași ordonanță criminală, Guvernul Dragnea-Tudose a obligat 
aproape jumătate de milion de agenți economici din România ca să plătească impozit pe cifra de afaceri, de 1%, pentru 
cei cu o cifră de afaceri inferioară a 1 milion de euro! Implicațiile negative ale acestei măsuri ucigașe sunt greu de 
estimat! Așadar, Guvernul a decis, din pix, ca agenții economici din România să aibă neaapărat o rată de profit mai mare 
de 10%! Altfel, vor merge cu siguranță în faliment! O altă mostră de inconștiență și incompetență guvernamentală! 
Numai Tudose, Dragnea și Vîlcov, care toată viața lor au lucrat la stat, ar putea să gândească că pot stabili de la guvern 
cât de profitabile să fie afacerile! Numai niște nepricepuți nu ar ști că mare parte dintre afacerile agenților economici cu 
cifra de afaceri mai mică de 1 milion merg pe rate de profitabilitate de maximum 5-7%, pentru că ei nu sunt abonați la 
contrate cu statul așa cum sunt firmele lui Dragnea și ale majorității miniștrilor! Așadar, de unde vor da acești agenți 
economici diferența de impozit? Doar din buzunarul lor! 
 Stimați colegi din majoritatea parlamentară. Partidul Național Liberal vă va da o mână de ajutor, iar la moțiunea 
de cenzură care se va dezbate și vota în Parlament, aveți oportunitatea să îl trimiteți pe Tudose direct acasă! Vă oferim 
șansa reală de a îndrepta lucrurile și de a nu vă fi rușine de oamenii care v-au ales, atunci când veți merge acasă și veți 
da ochii cu ei. Am încredere că v-a mai rămas ceva demnitate și veți vota o moțiune care reprezintă interesele tuturor 
românilor. Nu este numai moțiunea PNL, ci este moțiunea de cenzură pe care o vor susține toți românii. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
 PSD-ALDE condamnă administraţiile locale la subzistenţă şi creşteri de taxe locale 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 În numai 11 luni, guvernarea PSD-ALDE a întors administraţia publică locală cu două decenii în urmă, atât din 
punctul de vedere al finanţării, cât şi al capacităţii de funcţionare pe baze autonome, descentralizate. Pentru PSD şi 
ALDE, cel mai mare duşman este o administraţie care să trăiască pe propriile picioare, bazată pe o finanţare din resurse 
proprii şi conectată direct la problemele comunităţii locale ale cărei destine le conduce. Cum adică o primărie din 
România să nu mai depindă de şeful de la Bucureşti?? Se poate o asemenea sfidare!? Cum să nu răspundă primarul şi 
consiliul local în faţa şefului său de partid? Cum să îşi permită un primar de la opoziţie sau independent să fie eficient? 
Nu au învăţat de la PSD că nimic nu se poate fără partid? 
 Stimaţi colegi. Cea mai puternică lovitură aplicată de Guvernul PSD-ALDE administraţiilor locale s-a făcut prin 
adoptarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cu această ocazie, 
administraţiile locale au fost înşelate cu majorări efemere de salarii pentru aleşii şi funcţionarii locali, fără ca Guvernul 
să ofere şi finanţarea adecvată. Înşelătorie ieftină! Măriţi salarii şi apoi mai vedeţi dacă aveţi de unde le plăti! Acesta 
este motivul pentru care, de la aprobarea legii, administraţiile publice locale nu au mai reuşit să susţină financiar nici un 
proiect local, nici măcar finanţarea programelor sociale sau ale programului „cornul şi laptele”. Administraţii ale unor 
comune nu au plătit salarii şi au visteriile goale încă din vară, iar, la rectificarea bugetară, doar unele autorităţi locale au 
mai primit ceva mărunţis, aşa pentru subzistenţă, iar altele au rămas cu ochii în soare! 
 A venit toamna şi, pentru a lovi fără milă şi în sursele sigure de finanţare ale primăriilor, Guvernul Tudose a 
găsit de cuviinţă să afecteze, în mod semnificativ, sumele pe care autorităţile locale le primeau din cotele defalcate din 
impozitul pe venit! Incompetenţa lui Tudose şi Dragnea se vede în modelul lor falimentar de a guverna. Nu sunt capabili 
să genereze bucurie pentru unii cetăţeni, fără să creeze durere şi frustrări pentru alţi cetăţeni! Aşa se face că, o măsură 
foarte bună, cu este reducerea impozitului pe venit de la 16%, la 10%, pe care oricine ar aprecia-o, fără un studiu de 
impact şi fără asigurarea sumelor compensatorii pentru cei afectaţi, poate să fie o măsură rea pentru alţi cetăţeni. Doar 
cine nu ştie cum funcţionează admintraţia publică locală nu cunoaşte faptul că administraţiile locale vor pierde 37% din 
finanţarea care venea din impozitul pe venit! Cum vor acoperii administraţiile locale această pierdere? Vor recurge la 
soluţia nefericită pe care o prefigurează tot mai multe consilii locale, adică o creştere cu până la 20% a impozitelor şi 
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taxelor locale? În aceste condiţii, ce mai câştigă cetăţeanul simplu? Căci ceea ce primeşte pe o parte, trebuie să dea, 
poate şi mai mult, în altă parte. 
 Stimaţi colegi. Tot ceea ce trăieşte administraţia locală în prezent nu este decât rezultatul mofturilor lui Liviu 
Dragnea, care speră şi el să se ridice la înălţimea ridicolului din perioada lui Adrian Năstase şi Nicolae Mischie. Se 
visează despot luminat şi-şi doreşte ca primarii şi şefii judeţelor să meargă la domnia sa, cu căciula în mână şi fruntea în 
pământ, pentru a primi doi arginţi din bugetul naţional şi a scăpa bugetul local de intrarea în incapacitate de plată! 
 Nu mai este nici un secret faptul că toate măsurile luate de Guvernul PSD-ALDE în aceste 11 luni negre, au dus 
România înapoi cu mai bine de 11 ani. Nu am crezut că, în anul 2017, va mai fi în România vreun om politic mânat de 
interese şi obiective care să îndepărteze România şi pe români de principiile democraţiei occidentale şi ale economiei de 
piaţă. Din păcate, însă, Dragnea şi acoliţii săi, sunt mai răi şi mai nocivi decât Năstase şi Iliescu, pentru că privesc 
România ca pe braţul dunărean Belina, iar pe români ca pe nişte slujbaşi fără drepturi, ci doar cu obligaţii, care trebuie să 
slujească în curtea conacelor lor de nababi. Nu se mai poate îndoi nimeni de faptul că orice zi care mai trece cu Dragnea, 
Vîlcov şi Tudose la guvernare ne costă enorm şi ne afundă, tot mai puternic, în lumea subdezvoltată! 

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
Guvernul PSD-ALDE i-a umilit încă o dată pe ieşeni. A câta oară? 

 
Acum o săptămână, atrăgeam atenţia asupra faptului că executivul României i-a luat ostatici pe ieșeni în 

disputele politice locale din interiorul PSD-ului. 
Este deja prea gravă privarea regiunii Nord-Est şi a Iaşului de resursele necesare pentru dezvoltarea 

infrastructurii rutiere, feroviare și rurale. Pe lângă acest fenomen, Iaşul mai trece printr-o nouă umilinţă: acţiunile 
anunţate, pentru 23 şi 24 noiembrie, menite să dea startul Sărbătorii Centenarului României Mari, au fost amânate pentru 
o dată viitoare. 

Sunt două cauze ale acestei situații. Pe de o parte, dispreţul suveran al guvernării Dragnea-Tudose faţă de Iaşi şi 
Moldova, inclusiv prin aprobarea, abia pe 5 octombrie, a bugetului acelor evenimente. Pe de altă parte, incompetenţa 
preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi de a demara organizarea şedinţei Guvernului, respectiv a Parlamentului 
României. 

Trist este că amânarea acestor evenimente a fost confirmată oficial doar prin intermediul CJ Iaşi. Ceea ce 
demonstrează, încă o dată, că atât Guvernul, cât și premierul nu au pic de respect față de ieșeni.  

CJ Iaşi a motivat anularea evenimentelor prin „agenda încărcată“ a premierului şi miniştrilor săi. Într-adevăr, 
agenda guvernanţilor a fost teribil de încărcată în ultima vreme, pentru a distruge ultima brumă de predictibilitate din 
economie şi a sădi, cu mult devotament, neîncrederea totală în şansele României de a se dezvolta în următorii ani.  

 
Deputat 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 
*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul Energiei 

 
Nivelul investițiilor în sistemul energetic 

Stimate domnule ministru,  
Programul de Guvernare al Partidului Social Democrat  - Măsuri pentru mediul de 

afaceri (http://www.indraznestesacrezi.ro/documente/7.Mediul_de_afaceri.pdf) – “Mai mulți români în clasa de 
mijloc”, menționează la pagina 45, Capitolul Energie, următoarele “Investiții în sistemul energetic:   

1. TRANSELECTRICA - Închiderea inelului energetic național de 400 kw, Modernizarea rețelei energetice de  
transport, Modernizarea sistemului de management energetic Supraveghere - Control și Achiziții de Date 
(EMS/SCADA) sistem ajuns într-o stare avansată de uzură morală și tehnică; 

2. TERMOCENTRALE – Termocentrala Mintia GRUP ENERGETIC 200-500 MW (randament 43-45%) se  
înlocuiesc cele două grupuri existente, Termocentrala Paroșeni GRUP ENERGETIC 150-200 MW (realizarea 
instalațiilor corespunzătoare standardelor de mediu); 

3. HIDROCENTRALE - Tarnița Lăpustești (1.000 MW), Hidrocentrale pentru rezerva de putere Construcția de  
hidrocentrale care să contribuie la asigurarea rezervei de putere, la reglajul frecvență putere, cerință imperativă a 
Sistemului Energetic European;  

4. DISTRIBUȚIA ELECTRICĂ ȘI GAZE - Extinderea rețelelor de distribuție energie electrică și gaze  
natural, susținerea investiției prin taxa de monopol -> 50 mil. €/an.”  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați următoarele: 
1. Care este stadiul îndeplinirii măsurilor angajate în campania electorală și citate mai  

sus? 
2. Care au fost obiectivele de investiții pentru care ați alocat finanțare în anul 2017? Care  

este nivelul finanțării pentru fiecare proiect și sursa de finanțare?  
3. Care este planul de investiții pentru anul 2018, cu menționarea obiectivelor și valoarea  

alocată? 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 
Valeria Schelean-Șomfelean 

*** 
 
Adresată  domnului Mircea-Titus Dobre, ministrul Turismului 
 

Stadiul îndeplinirii măsurilor privind dezvoltarea turismului românesc 
  

Stimate domnule ministru,  
Programul de Guvernare al Partidului Social Democrat –Măsuri pentru mediul de afaceri 

(http://www.indraznestesacrezi.ro/documente/7.Mediul_de_afaceri.pdf)– “Mai mulți români în clasa de 
mijloc” menționează la pagina 43, Capitolul Turism, următoarele “Măsuri:   

1. Promovarea României ca destinație turistică - 280 mil. lei (Buget de stat);  
2. Reabilitarea infrastructurii de acces în stațiunile turistice și zonele cu impact turistic semni cativ (mânăstiri,  

monumente, zone agroturistice, viticole) - 600 mil. lei (Buget de stat); 
3. Programul “Primul Centru de Agrement” - crearea infrastructurii desfășurării activităților de agrement  

(piscină, saună, masaj, aparate fitness, alte activitățI sportive șI recreative) - Garanție de stat 80%, dar max. 1 milion 
lei/investiție; 

4. Revitalizarea turismului balnear - Crearea/modernizarea şi dotarea bazelor de tratament, inclusiv a reţelelor de  
captare şi / sau transport a izvoarelor minerale - 450 mil. lei (Fonduri europene); 

5. Dezvoltarea turismului în Delta Dunării - Modernizarea infrastructurii, mijloace de transport ecologice,  
îmbunătățirea rețelei de informare turistică, aplicații GPS cu hărți și trasee turistice, structura de cazare și alte 
informații utile - 5 mld. lei (Fonduri europene);”   

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, domnule ministru, să-mi precizați următoarele: 
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1. Care este stadiul îndeplinirii măsurilor angajate în campania electorală și citate mai sus, defalcate pe  
fiecare proiect, termenul de finalizare și finanțarea anuală alocată?  

2. Care sunt obiectivele finanțate în anul 2017 pentru îndeplinirea proiectelor prezentate mai sus?   
3. Care sunt proiectele concrete pe care Ministerul Turismului le are în plan pentru anul 2018 și ce valoare  

va fi alocată pentru fiecare proiect?  
4. Ce s-a făcut, în concret, în anul 2017 pentru “Revitalizarea turismului balnear - Crearea/modernizarea şi  

dotarea bazelor de tratament, inclusiv a reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale”, ce fonduri au 
fost alocate și pentru ce obiective? Ce proiecte sunt prevăzute pentru anul 2018? Care este valoarea finanțării 
europene prevăzută/alocată pentru aceste măsuri? 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
  

Deputat 
Valeria Schelean-Șomfelean 

*** 
 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministerul Afacerilor Interne 

  Accidentele rutiere grave au devenit o adevărată problemă națională 
 

Stimată doamnă ministru, 
În ultima perioadă, în România, se înregistrează o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere grave. În 

vederea înaintării unor propuneri legislative care să prevină și să diminueze numărul acestora, vă rugăm să ne răspundeți 
la următoare întrebări: 

1. Câte accidente rutiere grave au avut loc în ultimii 5 ani, în special în județul Iași, și care au fost principalele lor  
cauze?  

2. Din numărul total al accidentelor care este procentul celor determinate de coliziunea cu capete de  
pod de pe marginea drumului? 

3. Câte drumuri din România sunt prevăzute cu bandă de urgență? 
4. Care este numărul accidentelor pe trecerile de pietoni, iar dintre aceste câte s-au soldat cu decesul  

pietonilor? 
5. În câte accidente au fost implicați tinerii cu vârsta de până în 22 de ani, care au condus mașini cu  

o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cm3? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

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

*** 
 
Adresată domnului Ionuţ Mişa, ministerul Finanţelor 

Sistemul fiscal, alba-neagra guvernului PSD-ALDE 
 

Stimate domnule ministru, 
Guvernul României a modificat semnificativ, prin ordonanţă de urgenţă, codul fiscal, urmând ca de la 1 ianuarie 

2018 să fie pus în aplicare. Motivația declarată a acestei grabe este că trebuie respectat programul de guvernare PSD-
ALDE, aprobat de Parlamentul României, care, nu-i așa, are caracter de lege. Pe de altă parte, multe măsuri, din același 
program, au fost trecute la capitolul „discutate şi uitate“.  

În contextul dat, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Va fi sau nu eliminat, de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe dividende, conform programului de guvernare, unde se  

prevede reducerea lui de la 5 la 0%? 
2. Va fi sau nu eliminat, de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venitul medicilor, conform aceluiași program de  

guvernare (adică 0%, nu 16%)? 
3. Va fi sau nu eliminat, de la 1 ianuarie 2018, impozitul local pe mijloacele de transport agricole de tipul  
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tractoarelor, utilajelor agricole și altele, deținute de persoanele fizice autorizate, care obțin venituri din activitatea 
agricolă, precum și de către persoanele juridice, care îndeplinesc o serie de condiţii? 

Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris. 

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

*** 
 
Adresată domnlui Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale,  
                Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 

 
 Situaţia apelului CP 2/2017  - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali 

de a formula polici publice alternative 
 
Domnule viceprim-ministru, 
Coaliţia ONG pentru fonduri structurale a semnalat o serie de probleme în procesul de evaluare a proiectelor 

depuse în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă – CP 2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi 
a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.  

Având în vedere cele de mai sus, precum şi conţinutul scrisorii ataşate, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele 
întrebări: 

1. Care este soluţia dumneavoastră, punctual, pentru fiecare problemă semnalată în scrisoare de către semnatarii  
acesteia?  

2. Ce măsuri intenţionaţi să întreprindeţi pentru ca astfel de situaţii, care îngreunează accesarea fondurilor 
europene, să nu se mai repete? 

3. Care sunt măsurile luate la nivelul autorităţii centrale pentru fonduri europene în vederea creşterea gradului de 
absorbţie a acestor fonduri? 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Glad Varga 

*** 
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 Interpelare 

Adresată: doamnei Lia - Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale   
De către: deputat Viorica Cherecheş  
Obiectul interpelării: Situaţia biletelor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi 
 

Stimată doamnă ministru,  
Prezenta interpelare are ca scop prezentarea unei situaţii care mi-a fost adusă la cunoştinţă de către  

persoanele cu dizabilităţi din Maramureș, județul pe care îl reprezint în Parlament. Potrivit Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede pentru 
persoanele cu handicap gratuitate la transportul cu tren interregio clasa a 2-a. 

Persoanele cu handicap pot călători cu un singur asistent personal sau un singur însoţitor, în conformitate cu 
încadrarea în prevederile legale. Însoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în 
baza biletelor de călătorie gratuită acordate conform prevederilor legale în vigoare. Însoţitorii călătoresc numai 
însoţindu-l pe titular, iar asistenţii personali pot călători fără să însoţească persoana cu handicap. În funcţie de gradul de 
handicap în care au fost încadrate, aceste persoane beneficiază de un anumit număr de bilete gratuite de transport, dar nu 
pot să fie nici transferate şi nici valorificate la final de an în cazul în care călătoriile nu sunt efectuate.  Multe dintre 
persoanele care au un handicap grav sunt imobilizate la pat, astfel că nu utilizează niciunul dintre biletele de transport 
puse la dispoziţie. În această situaţie probabil că sunt mii de persoane la nivel naţional, irosindu-se astfel nişte resurse 
importante care ar putea să fie utilizate mult mai eficient în alte scopuri. Legea menţionează că aceste bilete nu sunt 
transmisibile şi nici nu se pot reporta de la un an la altul, totuşi trebuie găsită o soluţie, eventual convertirea lor în alt gen 
de servicii necesare acestor persoane şi aşa greu încercate de soartă.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să-mi răspundeţi punctual la următoarele întrebări:  
Ce sume alocă anual Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru decontarea acestor bilete? 
Care este procentul de bilete de transport rămase anual neutilizate la nivel naţional? 
Ce măsuri veţi lua pentru a remedia această situaţie? 
Menţionez că doresc răspuns scris. 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 
 Declarație politică 

 
 

Declarație politică 
 

În declarația mea politică de azi, expresiile-cheie sunt: AFIR, achiziții publice, criteriu de atribuire, UAT - uri. 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice definește în mod clar și indubitabil cine stabilește criteriile de 

atribuire a unui contract de lucrări / servicii. Tot această lege stabilește cadrul derulării unei proceduri de achiziție 
publică. Nu am găsit în nici un articol vreo prevedere cum că această lege va fi interpretată conform bunului plac și/sau  
interes al unei autorități, agenții, instituții. Totuși există unele agenții care dau o interpretare originală acestei legi, cum 
ar fi exemplul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, adică AFIR. Această agenție ce funcționează în 
coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale impune autorităților contractante fișa de achiziție pentru 
lucrările finanțate, deși în Legea nr. 98/2016 stabilește clar și fără a lăsa loc de interpretare cine întocmește fișa de date a 
achiziției, și nu este vorba despre finanțator, ci despre autoritatea contractantă. Tot AFIR –ul este cel care stabilește 
procedura de achiziție și chiar criteriul de atribuire al contractului. Conform art. 187 alineatul (3) din Legea nr. 98/2016, 
pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), 
autoritatea contractantă, nu agenția care finațează, are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

 a) preţul cel mai scăzut; 
 b) costul cel mai scăzut; 
 c) cel mai bun raport calitate-preţ; 
 d) cel mai bun raport calitate-cost. 
Reprezentanții AFIR se substituie autorității contractante și stabilesc unilateral criteriul de atribuire ca fiind  cel 

mai scăzut preț, fără a consulta UAT – urile, fără a cunoaște în detaliu proiectele și fără a avea atribuții legale în acest 
sens. Ca urmare a aplicării acestui criteriu de atribuire vom fi martorii unui șir interminabil de contestații, lucrările vor fi 
atribuite la valori în care câștigătorii licitațiilor nu se vor putea încadra și în final, dacă va exista un final,  la lucrări de 
calitate îndoielnică.  

Domnule ministru vă întreb cui va folosi această situație, cine va beneficia de această situație, de ce nu vrem să 
lăsăm reprezentanții primăriilor să întocmească fișa de date a achizițiilor, mai ales că mulți dintre acești angajați au 
efectuat cursuri de specializare în acest domeniu, cursuri plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale? 

În cazul în care conducerea AFIR va continua să se implice în acest fel în proiecte, sloganul împreună creștem 
satul românesc îl vom putea în curând înlocui cu sloganul împreună distrugem satul românesc. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 
Deputat 

Benedek Zacharie 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată: domnului Felix Stroe, ministrul Transporturilor 

 
Exemple de drumuri naționale devenite pericol public 

 
La sesizările cetățenilor și ale agenților economici rezidenți sau în tranzit prin zona de nord-vest a țării, vă 

transmit o listă cu probleme referitoare la anumite drumuri naționale. Aceste probleme nu constituie o noutate, deoarece 
periodic le-am adus în atenția deținătorilor portofoliului transporturilor care v-au precedat și deoarece ele apar în presa 
locală și centrală, din nefericire uneori în directă legătură cu accidente rutiere. Deși la D.R.D.P. Cluj, conducerea 
C.N.A.I.R. S.A. a reușit să schimbe directorul – celebru pentru limbajul injurios la adresa celor care îi semnalau nereguli 
– însă lucrurile nu par a se fi îndreptat în această instituție, situație în care vinovăția nu poate cădea decât pe angajații 
care nu-și fac treaba.  Astfel, vă semnalez din nou starea proastă a marcajelor și pericolele de pe drumurile publice: 

- la mijlocul podului de la intrarea în localitatea Moisei, jud. Maramureș (dinspre Săcel), o  
groapă este astupată (parțial) cu piesă de la o mașină (rămășița vreunui accident? actul de caritate al unui participant la 
trafic? modul în care un angajat al CNAIR a înțeles să-și îndeplinească sarcinile de serviciu?); pentru exemplificare, vă 
atașez o fotografie de la fața locului 

- marcajele lipsesc cu desăvârșire pe 50% din drumul cuprins între localitatea Telciu (BN) și  
Moisei (MM), iar acolo unde totuși există marcaje, acestea nu sunt vizibile pe timp de noapte ori în condiții de ploaie 
sau ceață, ca să nu mai vorbesc de faptul că acolo unde s-au executat lucrări de reparații, ar fi trebuit să existe măcar 
marcaje provizorii (deși probabil că acestea figurează în schimb pe devizul lucrărilor)  

- la ieșirea din municipiul Baia Mare înspre Satu Mare (DN1C, E58), un ”crater” de mari  
dimensiuni din mijlocul șoselei a fost recent acoperit, după nenumărate reclamații și sesizari înaintate de către cetățeni. 

Deoarece mă văd nevoit să semnalez asemenea situații mult prea des, insist să mă informați asupra măsurilor 
luate împotriva angajaților din direcțiile regionale de drumuri, RAR și alte instituții cu atribuții în domeniu, subordonate 
sau în coordonarea ministerului Transporturilor, și care, în opinia cetățenilor care de ani de zile solicită îndreptarea 
lucrurilor, nu-și justifică activitatea și salariile. 

Cine se face vinovat pentru nerespectarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice și a 
siguranței circulației pe infrastructura rutieră? 

Cine are aceste responsabilități în fișa postului și cum îi veți sancționa pe cei găsiți vinovați pentru 
neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu? Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat 

Benedek Zacharie 
*** 

 
Adresată: domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiţiei 

 
Armonizarea legislației din România cu prevederile Convenției Consiliului Europei  

privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice 
 

Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei din România cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combatarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 
2011, în vederea implementării acesteia la nivel naţional, precum şi asumarea acestui demers de modificare a cadrului 
legislativ din domeniu de către Guvernul României ca o prioritate, prin includerea în Programul de Guvernare pentru 
perioada 2017-2020, şi, ţinând cont de Scrisoarea deschisă semnată şi susţinută de 44 de organizaţii neguvernamentale 
prin care se solicită “deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislaţiei cu prevederile Convenţiei de la 
Istanbul”,   

Întrebare: Vă rugăm, domnule ministru, să ne precizaţi care este poziţia Misterului Justiţiei. Solicit răspuns în 
scris.  

Deputat 
Biró Rozália-Ibolya 

*** 
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Adresată: domnului Liviu-Marian Pop, ministrul Educației Naționale 
 

Institutul de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației Naționale 
 

Stimate domnule ministru, 
Făcând trimitere la art. 45 alin. (16) din Subcapitolul “Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților 

naționale”, din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că “În 
cadrul Institutului de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va 
funcționa și o secție de cercetare și inovare pentru învățământul cu predare în limbile minorităților naționale.” vă 
înaintez prezenta Întrebare. 

Institutul de Științe ale Educației (ISE) a fost creat în 1990 ca o măsură politica reparatorie, după închiderea 
abuziva a fostului Institut de Cercetări Pedagogice și Psihologice („Afacerea Meditația Transcendentală”, 1982), ISE   
și-a centrat activitatea pe dezvoltarea propriei capacități instituționale, furnizarea de expertize profesioniste și relansarea 
interesului public pentru cercetarea în domeniul științelor educației. Conform cunoștințelor mele, deși legea prevede, 
nici până azi nu a fost înființat o secție de cercetare și inovare pentru învățământul cu predare în limbile minorităților 
naționale. 

În acest context doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Domnule ministru, care este structura Institutului de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației 

Naționale, și aici mă refer la Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de funcționare, etc.? Cum se 
modifică și cine inițiază modificarea acestora? 

2. Vă rog să-mi precizați când va fi implementată, și cine va putea iniția implementarea aliniatului (16) al 
articolului 45 din Legea educației naționale nr. 1/2011? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Szabó Ödön 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




